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  دبير علمي همايش                                                     
  زاده  دكتر نعمت اهللا ايران                                                     



  مبسم اهللا الرحمن الرحي
  هست كليد در گنج حكيم

گـزاريم كـه هفتـين همـايش            خداوند حكـيم و خبيـر را سـپاس        
گران گير پژوهش المللي ترويج زبان و ادب فارسي با اقبال چشم         بين

الن فراخـوان، حـدود     و استادان فرهيخته مواجه شـد و پـس از اعـ           
ــه رســيد 1960 ــه دبيرخان ــه ب ــوان مقال ــز اســتقبال شــگفت.  عن انگي

  . پژوهشگران موجب خوشحالي شوراي علمي همايش شد
از سراسـر كـشور بـه مـا         ي مقاالت، استادان ارجمند زيادي      در داور 

جوياني كه نامشان در ذيـل ايـن        پژوهان و دانش  دانش. مدد رساندند 
ها به  گر ما بودند و گاه تا پاسي از  شب         ريصفحه آمده، صميمانه يا   

و در آسـتانة برگـزاري همـايش، امـور      ويژه در ماه مبارك رمـضان 
گيري كردنـد، از    ها را پي  سازي چكيده داوري و اعالم نتايج  و آماده      

  :گزاريمهمة اين بزرگواران صادقانه سپاس
-حدثـه بانو سهرابي، الناز شكوري، سـاناز بـاروتي، م   نصرت: هاخانم

پـور، آگيتـا محمـدزاده،      سادات موسوي ايرائي، سيده سميه يوسـفي      
  .رقيه كاردل ايلواري، زهره كافي، مونا رستا، و الهام شكوري

-پور، محمد امامي، عليرضا رفعـت     نعيم محمدي، هيوا حسن   : آقايان

نژاد، سينا قرائي، محمدباقر چاردولي، داريوش همتي، محمدمهـدي          
  .زماني، خيام جوكار، و منصور مقدم

)     براي ارائه و چـاپ    (هاي پذيرفته شده    مجموعة حاضر چكيدة مقاله   
 انبـوه كارهـا،     به سبب حجم مقاالت و    . هاي تأييد شده است   چكيده

ــده   ــي چكي ــرايش علم ــراي وي ــتي ب ــتيمفرص ــا نداش ــي از . ه برخ
   .اندنويسندگان، ويراست مقاالت خود را به دبيرخانه فرستاده

 ويراست نهـايي مقـاالت پذيرفتـه        گران اميد است ساير پژوهش       
شدة خود را به دبيرخانة همايش بفرستند تا آمـاده سـازي و انتـشار               

  . عاً انجام گيردمجموعة مقاالت سري
در برگزاري همايش، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، انجمن ترويج          

و ادب فارسـي، دبيرخانــه شـوراي گــسترش زبـان و ادبيــات    زبـان  
، پژوهشگاه  )به ويژه دبير محترم شورا، دكتر عباسعلي وفايي       (فارسي  



به ويژه  (فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي           
، معاونت پژوهشي و رياسـت محتـرم دانـشگاه          )يي طالبيان دكتر يح 

عالمه طباطبايي، رئيس محترم دانـشكدة زبـان و ادبيـات فارسـي و              
همكـار گرامـي    (مدير محترم گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسـي          

و استادان گـروه، همكـاري      ) زاده نيري آقاي دكتر محمدحسن حسن   
  .گزارمنان سپاساند؛ از همة آاي داشتهشايسته و ارزنده

هـاي علمـي بـه      گران جوان با نگارش مقالـه     جويان و پژوهش  دانش
اي، نقد ادبي، ادبيات تطبيقـي و ادب        خصوص در مطالعات بينارشته   

اين جنـبش ادبـي را      . اندداستاني از اين همايش استقبال خوبي كرده      
اميد است در آيندة نزديك شاهد شـكوفايي        . بايد به فال نيك گرفت    

  .ر آنان باشيمتبيش
  فاتحة فكرت وختم سخن            نام خداي است برو ختم كن

  
  

  دبير علمي همايش  
  زادهنعمت اهللا ايران



 1  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

  ي هاي فارسي و عربييرويكردي تطبيقي بر تصويرگري در الال
 دكتر مرضيه آباد

الهام خادمي/ محمد نگارش  
  

الاليي ها، نخستين نمونه ي ادبيات شفاهي زنانه هستند كه زير مجموعه ي ادبيـات عاميانـه و ادبيـات                        
ران را در الاليي هاي فارسي اين مقاله در صدد آن است تا هنر تصويرگري ماد         . كودك محسوب مي شوند   

بررسي ها، حاكي از آن است كه عنصر غالب بر الاليي هاي هر دو زبـان   . و عربي مورد پژوهش قرار دهد     
تشبيه حسي است و به ندرت، ديگر انواع عناصر بالغي در آنها ديده مي شود، چرا كـه در ايـن ترانـه هـا           

در غالـب الاليـي هـاي       . ن بودن الاليي هـا اسـت      مادران خود را مكلف به تصنع نمي كنند و هدف موزو          
در الاليي هاي عربي، نمي توان مشبه به غالبي را          . فارسي مادران فرزندان خويش را به گل تشبيه مي كنند         

تـشبيه شـده    ... گاه فرزند به گل، گاهي به كبوتر، گاهي به انگور و            . فرزند بدان تشبيه شده باشد     كه   يافت
م، جـ  در الاليي هاي فارسي و عربي، شش عنصر مهم رنگ، طعم، رايحه، ح             در بررسي تصويرگري  . است

  .حركت و صدا مورد بررسي قرار گرفته است

 

  .  مادر، الاليي هاي فارسي، الاليي هاي عربي، تصويرگري :كليد واژه ها

  

  

________________________________________________________________________ 
 دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد 

واحد كاشمر- دانشگاه آزاد اسالمي- كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي  



2  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

براساس »شأني اعظم ما سبحاني« و »اناالحق« يصوفيانه هايتأويل يمقايسه   عرفانينمتو  

  اهللا آذر مكان دكترحشمت
اهليرويين پروانه  

  
 ازهمـان هـستندكه بايزيد،شـطحياتي »شـأني مـااعظم سـبحاني «ومنصورحلّاجبنحسين»اناالحق«  شطحيات    

-وجوددارد،اين عرفاني،درمتونازآنزياديهايتأويلكهچناناست،آن داشته رابه خود معطوف  زياديابتداتأمل

-ها ومقايـسه  آننظرياتاصلي  كاتازنواستفادهبرجستهعارف  ازهفتديدگاههفتازمعرفيكوشدپسه مي مقال

-كار رفته به شطحيات   اين درتأويلكه  اعتقادي  اصولترينواساسيهايشانتأويلوتشابهتفاوتنكات ،به ايني

 ذهنـي اقنـاع  جهـت  در زيـادي  تالش خود،هايباتأويلعارفاناينكندكهمشخصبرآنيابدوعالوهاست،دست
 ،غيرمـستقيم گروهـي آن  حـساسيت    دليـل بهكههاييتأويل.اندخودداشتهفكري هايبنيانشناسايي   و خواننده

-مـشترك نكـات دهدكـه مينشانهاديدگاه اينياند؛ مقايسه پرداختهآنتبيينآشكارابهمانند شبستري   وگروهي  

-است سهم توانستهشطحاينوبرجستگياست گوناگون  هايهادردورهآننظرياتبرهماهنگيليلد،هاتأويلاين

شـده  كارگرفتهبهآندرتأويلزياديكه داليل برآنزيراعالوه باشدداشتهآنانعرفانيهاي  ديدگاهدرمعرفي  زيادي  
-مـي مـشخص باشـدودرپايان    دخيـل  نيز شانعرفاني نظريات درتبيين  شاهدي  عنوان  بهاست  است،توانسته

  .اندداشتهخوانندهذهنيدراقناع بيشترينقشعارفانازاينيككدامكندكه
  

  .بايزيد حلّاج، نوري،وحدت شطح، ،تأويل: هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 هرمزگاناستادياردانشگاه 
 هرمزگان ارشددانشگاهكارشناسيدانشجوي 



 3  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  سيماي قوم تركمن در آثار

 نادرابراهيمي وصادق هدايت احمد شاملو،

  كمال الدين آرخي مدرس
 

چگونگي انعكاس قوم تركمن و فرهنـگ و باورهـاي ايـن قـوم را در آثـار چهـار تـن از                اين پژوهش       
به عبارت ديگر نوع نگرش آنان به اين قـوم چگونـه بـوده              . بزرگان ادبيات معاصر ايران بررسي مي نمايد      

احمـد شـاملو    .است ،ديگراين كه فرهنگ و آداب و رسوم تركمن چگونه در آثار آن ها نمود يافتـه اسـت                  
نادر ابراهيمي  .و شيفته اين قوم است. دارد) شاعر تركمن(ري درباره زنان تركمن و مختومقلي فراغي       اشعا

و چند داستان ديگرش را با توجـه بـه افـسانه هـا و آداب و رسـوم تـركمن                     " آتش بدون دود     "رمان بلند 
ثيـري را بـه     صادق هدايت در بوف كور چشم هـاي زن ا         .نگاشته و سال ها در بين تركمن ها زيسته است         

چشم هاي مورب تركمني تشبيه مي كند و داستان كوتاه الله را نيز بـا تأثيرپـذيري از اللـه هـاي تـركمن                        
  .نوشته است) آوازهاي دسته جمعي دختران تركمن(

  

  .قوم تركمن، مختومقلي فراغي، ادبيات معاصر، آتش بدون دود، الله:  كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشگاه پيام نور بندر تركمن  
 



4  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

  " دلي باي وآهو"اساطير قوم تركمن در نمايشنامه
كمال الدين آرخي 

  

انعكـاس فرهنـگ وباورهـاي مـردم در آثـار           .اي دارنـد  ها جايگاه ويژه    در ادبيات معاصرايران قوميت        
در اين بين قـوم تـركمن هـم داراي          .سازدگر مي اي از اوضاع اجتماعي را جلوه     شاعران ونويسندگان گوشه  

ايـن اسـاطير بازتـاب نـوع        .انديات معاصر ايران نمود داشته    هاي خاصي هستند كه در ادب     فرهنگ واسطوره 
دلـي بـاي    «عباس معروفي نويـسنده معاصـردر نمايـشنامه         .اي آنان است  زندگي اجتماعي يا تعصبات قبيله    

اي بيافرينـد   اي ملمـوس افـسانه    برداري از باورهاي قومي تركمن از بطن واقعه       كند باگرته تالش مي » وآهو
اسطوره هاي اين نمايشنامه مربوط به دوران قبل از اسالم تـركمن هـا              . اسطوره برسد  تاازتكاپوي صحنه به  

شامان ها كساني بودند كه براي رهايي مردم از پنجه ي مـرگ ونيـستي تـدابيري     .ودوره ي شامانيسم است   
  .  در تفكر شاماني يا شمني اعتقاد به آسمان وپرستش طبيعت جايگاه خاصي داشتند.مي انديشيدند

  

                             معروفي،اسطوره،شامان،تركمن,نمايشنامه :  هادواژهكلي

________________________________________________________________________ 
  مدرس دانشگاه پيام نور بندرتركمن  
 



 5  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

 جايگاه زن در مرزبان نامه

 نعيمه آرنگ
  

يكي از آثار ارزندة نثر پارسي مرزبان نامه است كه سعدالدين وراويني در اوايل قـرن هفـتم آن را از                     
ان بن رستم يكي از شاهزادگان طبرسـتان اسـت كـه            مولف آن مرزب  . گويش طبري به پارسي دري درآورد     

اين كتاب از جنبه هـاي گونـاگون لفظـي و معنـوي             . حدود دو قرن پيش از سعدالدين در آنجا مي زيست         
در ايـن   .مورد توجه و بررسي قرار گرفته و تا كنون موضوع بحث كتاب ها ومقاالت بسياري بـوده اسـت                  

شده، نقش زن و ديدگاه نويسنده به اين قـشر مـي باشـد؛ اينكـه                ميان موضوعي كه تاكنون به آن پرداخته ن       
زنان تا چه اندازه وبا چه كيفيتي در كتاب مطرح شده اند؟ و اينكه آيا نگـاه نويـسنده بـه زنـان منطقـي و                          

در اين كتاب در هجده مورد زنان مطرح شده اند كه هر يك به گونـه اي وارد داسـتان             معقول بوده است؟  
زنـاني  . تمامي زنان مطرح شده در مرزبان نامه را در چهار گروه مي توان قـرار داد   . اند-ها و مضامين شده   

در اين  . كامالً فرعي-ت   منفعل و زيردست-پ  كامالً منفي-ب لف ـ مثبت و نسبتاً مثبت  :با نقش هاي
ررسـي، گـاه   مقاله ابتدا خالصه و چكيدة داستان به زباني امروزي بيان شده كه به تناسب موضـوع مـورد ب   

سپس به نقد داسـتان پرداختـه شـده و زن از            . داستاني با تفصيل بيشتر و گاه به صورت مجمل آمده است          
  .جنبه هاي مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفته است

  

  . زن، مرزبان نامه، داستان، مرد:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات پارسي از دانشگاه اصفهان 



6  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

  تحليل حكايت اختالف كردن در چگونگي و شكل پيل
  لهفاطمه آزاد كردمح

  
كه در دفتر سـوم مثنـوي بـه آن پرداختـه شـده              » اختالف كردن در چگونگي و شكل پيل      «داستان  

آمده است و موالنا    » ...جمع آمدن ساحران پيش فرعون    «هايي است كه پس از داستان       است، از حكايت  
ي به شيوة حكايت در حكايت سعي كرده است با استفاده از زبان سمبليك ريـشه اختالفـات را بررسـ                   

او به وسيلة اين تمثيل در پي بيان اين نكته است كه گاه تفاوت در               . هايي ارائه دهد  كند و بعضاً راه حل    
نگاه و برداشت، ريشة تمام اختالفات است، و اگر انسان به جاي توجه صرف به شكل و صورت هـر                    

در ادامـه ايـن حكايـت       او  . امري به معنا و باطن آن نيز بينديشد عمالً اختالفي به وجود نخواهـد آمـد               
هاي به كار رفتـه     در اين مقاله كوشيده شده است، ابتدا تمثيل       .تمثيلي، داستان توفان نوح را آورده است      

هاي فرعـي كه در ظاهر چند جزء جدا ولـي در اصـل يـك      در اين حكايت رمزگشايي شود و حكايت      
بيين بيت بعد آمده اسـت، مـورد        دهند و هر بيت براي توضيح و ت       رشتـة به هم پيـوسته را تشـكيل مي      

موالنا معتقد است كه اين اختالف در مدركات به علّـت چنـد اليـه بـودن حقيقـت                   . بررسي قرار گيرد  
هميشه وجود دارد و همه اديان وحدت گوهري دارند و به دنبال يـك حقيقـت واحـد هـستند كـه بـا                       

 انـسان را از سـقوط در ورطـة    تـوان حمايت رهبري آگاه كه بر تمام زواياي يك امـر احاطـه دارد مـي          
اختالف و حيرت نجات بخشيد و در امور دنيايي راهي فراسوي انسان قرار داد كه در نهايت به كمـال                    

  . و معنويات منتهي شود
  

  .پيل، توفان نوح، اختالف ديدگاه، صورت و باطن، رهبر: ا هه كليد واژ

________________________________________________________________________ 
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 احمد شاملو» در آستانه«روانشناسي رنگ در كتاب 

  محله                                                                     فاطمه آزاد كرد      
                    

تـوان  ها و تأثيرات آن مي    ها، خاصيت اي است كه از طريق شناخت ويژگي      عنصر رنگ از عناصر ويژه    
هـا بـه   روانـشناسان بـا دقـت در كاربــرد رنـگ     . ها پـي بـرد كار ساخت، و به راز درونـي آن  رمزها را آش  

دقت در عنـصر رنـگ و شـيوه كـاربرد آن در كتـاب               . پردازندهاي پنهان شخصيت افراد مي    بازشناسي اليه 
ين مقالـه ضـمن     در ا . اي را براي شناخت بيشتر اين اثر نمايان سازد        تواند پنجره تازه  شاملو، مي » درآستانه«

شاملو و به كمك مباني روانشناسي رنگ ماكس لوشـر          » در آستانه «توصيف كاركرد رنگ واژگان در اشعار       
در . ميان روان و شعر شاعر را رمزگشايي كرد و شخصيت شعري او را به ديگـران شناسـاند                  هتوان رابط مي

ها، صفاتي را كه تـداعي       كاربرد آن  توان مشاهده نمود كه شاعر عالوه بر      اشعار اين كتاب شش رنگ را مي      
  . هاي زير پاسخ داده شودها هستند نيز آورده است و سعي شده در اين مقاله به پرسشكنندة اين رنگ

در «ها در كتاب     چه تعدادي از رنگ    -2ها به شخصيت شاعر پي برد؟       توان از روانشناسي رنگ    آيـا مي  -1
هاي تيره استفادة بيشتري كرده است يا        شاعر در اين كتاب از رنگ       آيا -3كار رفته است؟    شاملو به » آستانه

 آيا رنگ به القاي مفـاهيم مـورد نظـر    -5تواند روي شخصيت افراد تأثير بگذارد؟  آيا رنگ مي   -4روشن؟  
   بسامد كدام رنگ در اين كتاب بيشتر است؟-6كند؟ شاعر كمك مي

  
  .شاملو» در آستانه«روشن، احوال روحي شاملو،  روانشناسي رنگ، رنگ تيره، رنگ :اهه كليد واژ

________________________________________________________________________ 
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  پرندگان نمادين در شعر نيما
  رقيه آزاد كردمحلّه

      
ي خود را از طبيعت و اشياي موجـود در        نيما شاعري نمادگراست و بسياري از نمادهاي مورد استفاده             

دهد تـا  يز در قالب نماد قرار مياو شاعري است كه براي بيان افكارش حتّي خود را ن          . استاطرافش گرفته 
نيما با توجه به شرايط اجتماعي و سياسي جامعه، نماد را بـراي             . تر به گوش ديگران برسد    صدايش راحت 

ها را نه به طور مستقيم و توصيف واقعيت بلكه بـا  يابد كه آنگزيند و اين توانايي را ميبيان افكارش برمي  
وي شـاعري   . تصويرهاي عيني و ملموس در اختيار مخاطب قـرار دهـد          ي تشبيه آشكار آن افكار به       شيوه

برخاسته از روستاست و به خاطر زندگي و پرورش در محيط طبيعي و آشنايي نزديك با پرنـدگان، بـراي                    
در اين مقاله به بررسي نماد      . بردها براي رساندن پيام در قالب نماد بهره مي        ساخت مضامين شاعرانه از آن    

 پرداخته شده و نويسنده كوشيده است پرندگاني را كه در اشعار نوي نيمايي به عنوان نمـادي                  در شعر نيما  
اند مورد بررسي و تحقيق قرار دهد و خوانندگان را با ايـن نـوع از شـعر نيمـايي                    از خود نيما، مطرح شده    

  .آشنا گرداند

  

  . نيما، نماد، پرندگان، ققنوس، مرغ:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 ات فارسيكارشناس ارشد زبان و ادبي  
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  ي شعر فروغسبك شناسي موسيق
  آزاد كردمحلّه رقيه   

                                                                 
ي فراوان بـرده اسـت و       او از موسيقي در شعرش بهره     .      فروغ شاعر موسيقي و احساس و عاطفه است       

ي شعر فروغ فرخزاد، بـا      در اين مقاله، موسيق   .گاهي تصرفاتي در شكل قالب اشعار و وزن نيز نموده است          
-كه طبيعي بودن، جـزء مؤلّفـه      با توجه به اين   . نگاهي سبك شناسانه مورد نقد و بررسـي قرار گرفته است         

ي عناصـر شعري اوست موسيقي نيز در بافتي كامالً طبيعي و حسي ارائه شده كـه در     هاي اساسي در همه   
شعرش و نيز به نقش قافيـه و رديـف   )  بيروني موسيقي(اين مقاله برجستگـي و تمايز وزن شخصي فروغ         

به عنوان اركان موسيقي كناري و برجستگي خـاص موسـيقي درونـي، علـي الخـصوص تكـرار در همـه                      
  .اشكال، پرداخته شده است

  
 سبك شناسي، شعر، فروغ، موسيقي شعر، تكرار: كليد واژه ها

 

________________________________________________________________________ 
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  كوتاه سيمن انشوربررسي كاركرد عنصر گفتگو در ساختار روايت در داستان هاي 
 پريسا آزاد

  محمدرضا صرفي
  

آنچه اثري داستاني را از يك متن منثور غيرداستاني مجزا مي كند،بهره گيـري هنرمندانـه نويـسنده از                         
عناصر داستاني است، به گونه اي كه حوادث و وقايع داستاني در ساختاري روايـي بازتـاب داده شـوند و                     

بهره گيري از امكانات و ظرفيت هاي روايت     . و خواندن داستان افزايش دهند     عالقه مخاطب را به پيگيري    
در پيشبرد و پرورش طرح داستان يكي از ابزارها و شگردهايي است كه هر نويسنده مي تواند بـا اسـتفاده                     

يكـي از   )dialog(از ديگر سـوگفتگو     .مطلوب  از آن به نوشته خود جنبه هنري و خالقانه بيشتري  بدهد             
و كـاركردي   ر بنيادين داستان است كه نقشي بسيار مهـم در تاثيرگـذاري داسـتان بـر مخاطـب دارد                    عناص
ها، و گسترش طرح و عمـل داسـتاني         در ايجاد ارتباط ميان اشخاص داستاني، افشاي درون شخصيت        موثر
ـ                 .دارد ا بهـره   يكي از كاركرد هاي گفتگو،كمك به روايت داستان است، بدين شرح كه نويسنده مي تواند ب

گيري مناسب از انواع گفتگو به روايت هنرمندانه داستان  و پيشبرد طرح داستاني و بيان وقايع و حـوادث                    
بانوي داستان نويسي معاصرايران، هر چند بـه رمـان          )ش.  ه 1390-1300(مين دانشور   يس .داستاني بپردازد 

هـست كـه برخـي از زيبـاترين          مجموعه داستان كوتـاه نيـز        4هاي ارزنده خود شهرت يافته است، داري        
وي يكي از نويـسندگان برجـسته معاصـر          .داستان هاي كوتاه فارسي در اين مجموعه ها فراهم آمده است          

هـايش كـرده    ن  استفاده شـاياني در روايـت داسـتا       » گفتگو«است كه با اشراف بر عناصر داستان نويسي از          
روايت داستانهاي كوتاه اين نويسنده مـورد       در اين مقاله كوشش مي شود تا كاركرد عنصر گفتگو در            .است

  .نقد و بررسي قرار گيرد

  داستان نويسي معاصر، روايت شناسي،گفتگو، سيمين دانش: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 شهيد باهنر كرمان)محض( كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسيدانشجوي  
 مانشهيد باهنر كر)استاد تمام(دكتراي زبان وادبيات فارسي 
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 گويش كرجي
 رضا آقازاده
 

گويش كرجـي   .  پژوهشي درباره گويش كرجي است     -اين مقاله نخستين كار علمي      : زمينه و هدف           
ازجمله ده كـالك،    . يان متمادي در كرج و ديه هاي اطراف آن روايي دارد گفته مي شود             به گويشي كه سال   

اختالف در گويش ايـن نـواحي بيـشتر    ). سرحدآباد(بيلقان، سياه كُالن، دروان، برغان، آتيشگاه، سرت آباد        
يكـي آن بـه   ويژگيهاي دستوري و گفتارها و واژه هاي آن اين گويش را با وجود نزد       . اختالف آوايي است  

از ايـن گويـشها متمـايز مـي         ) نواحي قزوين   (گويشهاي باختري يعني مازندران و گويش موسوم به تاتي          
ايـن پـژوهش بـر اسـاس تهيـه      :منـابع و روشـها    .لذا بر آن شديم تا به بررسي اين گويش بپردازيم  . سازد

 و آثار تاريخي بر جـاي       مهانا به نگريستن و – در بخش گويش     -پرسشنامه و گفتگو با مردمان ميان سال        
: يافتـه هـا     . انجام شده است- در بخش پيشينه -مانده و همچنين مراجعه به كتابهاي جغرافياي تاريخي 

گردآوري انبوه واژه هاي كهن كه كم كم ب دست فراموشي سپرده ميشود، يكساني بيشتر افعال پر كاربرد                  
  .ول مقايسه اي اين افعال در پاياندر ناحيه البرز با اندك اختالف آوايي، ارائه جد

  
  . كرج، گويش :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد فرهنگ و زبان هاي باستاني 
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 باالي دالوران ، رخسار دلبران

 زهرا آقابابايي خوزاني  
 

قدرت تصوير آفريني فردوسي تا بدانجاست كه داستان هاي آن گاه پرده در برابر چشم خواننده ظاهر                      
مـان ابـروان خميـده و ديـدگان دژم گـويي هنـوز در               قهرمانان سهي باال ، خورشيد چهره با ك       . وند  شمي  

دختران شاهنامه با زلف گره بـر گـره ،          . كشاكش پيكار با نيستي ، طعم خوش هستي را در كام مي ريزنند            
هـر دلبـري    . ان كشيده ، به خواننده بهشتي سرتاسر آراسته را مي نمايند م           شتنرگسان دژم بيني قلمي و انگ     

 دارد ، گاه ممتـاز و متمـايز از ديگـري ، هـر چـه هـست زنـده اسـت و                        جلوه اي و هر پهلوي چهره اي      
از آنجا كه در كتاب تصويرآفريني  شاهنامه ، در باب صور خيالي كه در توصـيف هـر يـك از                      . رنگارنگ  

اندام هاي قهرمانان شاهنامه به تفكيك سخن رفته است ، درين مقاله براي پرهيز از هر گونـه تكـرار ، بـه                       
درين باب ونيز بررسي واژه هايي نظير كرس و كرسي ، خط معقلي ، خوهل بيني و جز آن و                    ناگفته هايي   

مه و سنجش اين اثر با آثار هم روزگـار آن در بـاب              ادرنهايت به حليل آبخورهاي زيبايي پيكرين در شاهن       
  . يم پرداخت هجمال شناسي خوا

  

 . ، ادب پهلوي  شاهنامه، زيبايي شناسي ، پيكرانساني، اوستا :هاكليدواژه 
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  كاركرد بالغي افعال در داستان افشين وبودلف بر اساس علم معاني
                                                   سميه آقابابايي

 

تاريخ بيهقي يكي از جاودانه هاي تاريخ و زبان ادبيات فارسي است كـه وقـايع تـاريخي معـين و                              
ي اين  وقايع تاريخي اسـت، كـه نويـسنده بـراي             داستان افشين وبودلف از جمله    . يردگدقيقي را در بر مي    

ي اين شگردها مي توان به بسامد       از جمله   . گزارش آن از شگردهاي داستاني هنرمندانه، بهره جسته است          
از اين رو ابتدا    . شوددر اين مقاله  به داللت و معاني ثانويه افعال در متن پرداخته مي             . باالي فعل اشاره كرد   

اي و تداومي، نفي و اثبات، تعداد انواع افعال را از حيث زمان ، ساخت، معلوم و مجهول، وجه فعل، لحظه             
مشخص كرده و سپس بر اساس علم معاني داللتمنـدي هـر يـك را در                ...خبري و پرسشي،عام وخاص و      

ست كه داستان مذكور ساختاري روايي دارد       هاي پژوهش بيانگر آن ا    يافته. ايمداستان با ذكر مثال بيان كرده     
تر شدن جنبه روايتي، حقيقت مانندي داستان و تـاريخي بـودن آن             و افعال موجود در متن سبب محسوس      

  .شده است

  

 علم معاني، داستان افشين وبودلف، تاريخ بيهقي     كاركرد فعل، روايت،: هاكليد واژه

________________________________________________________________________ 
              دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبايي 
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 زيبايي شناسي بالغي رمان جاي خالي سلوچ

  دكتر حسين آقاحسيني
 زينب رضاپور

  

، ...)تشبيه ، كنايه و استعاره و( در تحليل بالغي يك رمان، مسائلي نظير ميزان استفاده از ابزار بالغت     
چگونگي كاربرد اين ابزار در جهت پيشبرد اهداف نويسنده و انتقال هر چه بهتر پيام ها و حس و حال 

بوط به علم معاني نظير ايجاز ، اطناب ، مقاصد ثانوي جمالت داستان، همچنين بررسي مباحث مر
پرسشي و خبري ، ميزان توفيق نويسنده در اين زمينه و نيز تأثير محيط زندگي، مسائل سياسي، اجتماعي 

براي مثال،  .و افكار  و اعتقادات نويسنده در استفادة وي از صور خيال، از اهميت بسيار برخوردار است
عاره مكنيه در جاي خالي سلوچ و در نظر گرفتن صفات انساني براي اشيا، برآمده از اين فراواني است

اعتقاد نويسنده است كه انسان با طبيعت آميخته و طبيعت و اجزاي آن منظومه اي به هم پيوسته و غير 
قابل تفكيك است و اين تفكيك را تنها مي توان به صورت مجازي در هستي در نظر گرفت؛همچنين 
محيط خشك و كويريِ روستا موجب شده كه تشبيهات دولت آبادي، نوعاً بر گرفته از اجزاي اين محيط 

در واقع صور خيال او، تابع شرايط فضا و محيطي است كه داستان در آن شكل مي  .و محسوس باشد
ا به طور دولت آبادي صور خيال ر. گيرد و رنگ اقليمي و محلي تصاوير، در رمان او بسيار مشهود است

كامالً طبيعي به عنوان ابزاري براي القاء حالتها، نمايش لحظه ها و جوانب گوناگون طبيعت و زندگي به 
نويسنده، به خوبي از هماهنگي تصوير با موضوع و نقشهاي مختلف هر يك از انواع استعاره، . كار مي برد

جاي «حليل جنبه هاي زيباشناختي در رمان در اين مقاله، به بررسي و ت. كنايه و تشبيه، آگاهي داشته است
  .  پرداخته مي شود» خالي سلوچ

  

  .جاي خالي سلوچ، محمود دولت آبادي، صور بالغي: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 

اصفهان دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه  

دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان  
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 جايگاه پرسش در غزل سبك عراقي و اهميت آن از منظر سبك شناسي

  دكتر حسين آقاحسيني
  الهام سيدان

  

 هاي بالغي و زباني آثار ادبي تا كنون كمتر بـدان پرداختـه              ترين موضوعاتي كه در بررسي      يكي از مهم  
دو شـاخه   . هاي سـبك شناسـي اسـت        هاي مختلف بالغت از جمله علم معاني با مقوله          شده، ارتباط شاخه  

هاي گوناگون وابسته و مرتبط بـه يكـديگر اسـت و در ايـن ميـان ارتبـاط                بالغت و سبك شناسي از جنبه     
علم معـاني علـم ارتبـاط اسـت و جمـالت در           . شود  بك شناسي مشاهده مي   تنگاتنگي بين علم معاني و س     

جمله در يك تقسيم بندي كلي به دو قسم خبر و انشا            . اي دارد   برقراري اين ارتباط نقش اساسي و سازنده      
هاي پرسشي از بسامد بااليي برخوردار است و در عين حـال در شـعر         در متون ادبي جمله   . شود  تقسيم مي 

شاعران در ادوار مختلـف از      . اي همراه است    ها و نكات ادبي ويژه      هاي مختلف گاه با ظرافت      شاعران دوره 
بررسـي جمـالت    . انـد   هاي معنـايي متعـددي بهـره بـرده          ها و نقش    جمالت پرسشي در راستاي طرح پيام     

ميشه رساني در ادوار مختلف سبكي ه       دهد كه كاركرد جمالت در پيام       پرسشي و پيام نهفته در آن نشان مي       
تبيين نحوه كاربرد جمالت پرسشي و نيز مقاصد مورد نظر شاعران در ادوار مختلف نه تنها       . يكسان نيست 

با توجـه بـه     . شناسي نيز كارگشا خواهد بود      رساند، بلكه در بررسي هاي سبك       به فهم بهتر اشعار ياري مي     
زل سبك عراقـي سـعي بـر آن    اهميت و بسامد باالي اين نوع جمالت و نقش هاي معنايي متعدد آن در غ              

 در  .ژوهش به بررسي پرسش و جايگاه جمـالت پرسـشي در ايـن دوره پرداختـه شـود                   است كه در اين پ    
گيـرد، بلكـه      سبك عراقي جمالت پرسشي و اغراض ثانوي آن نه تنها نـسبت بـه دورة قبـل افزونـي مـي                    

در غزل عاشـقانه پرسـش گـاه    . شود هاي خاصي نيز با توجه به تغيير سبك ادبي در آن مشاهده مي              ظرافت
اي كه اغراض متفاوتي مانند تشبيه تفـضيل، حـصر،        آميزد، به گونه    با نكات بالغي و صنايع ادبي در هم مي        

در غزل عرفاني اين دوره نيز مـضاميني  . شود حسن طلب و تجريد از مفهوم پرسش مورد نظر برداشت مي         
بنـابراين در ايـن   .  كه خاص شعر عرفـاني اسـت  شود  مانند كتمان سر و حيرت در قالب پرسش مطرح مي         

________________________________________________________________________ 
        دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان 
 دانشجوي دكتري گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان 
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هاي عارفانه و عاشقانه سبك عراقي بررسي خواهـد   هاي مختلف جمالت پرسشي در غزل      پژوهش ويژگي 
  .  شد

  . پرسش، جمالت پرسشي، سبك عراقي، غزل عارفانه، غزل عاشقانه: هاكليد واژه
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  سيماي زن در شعر مشروطه
  )بهار و نسيم شمال با تكيه بر اشعار ملك الشعرا ( 

 مينا آقا زاده 
 

 مي باشد ، بررسي نگر ش هاي مختلف به شخصيت           نتقدانيكي از مباحثي كه امروزه  مورد توجه م               
روطه طرهيابي زنان به شعر نيز امري اجتناب ناپذير است كه نقطه اوج آن در شعر م               . زن در ادبيات است     

خرد ، شخصيت و انسانيت او مطرح شده و         . اي ديگر مي يابد     زن در شعر مشروطه جلوه      .لي مي يابد    جت
شعر اين دوره به انعكاس خواسته هاي زنان مي پـردازد و از             . سي شعراي آن عصر قرار مي گيرد      رمورد بر 

آنجا كه شعر در طول قرون متمادي تاثير به سزايي در انتقال مفاهيم داشته است و يكي از ابزارهـاي بيـان                      
ملـك الـشعراي بهـار ، ميـرزاده ي عـشقي            ( عر مشروطه شعر سه شاعر عصر مـشروطه         انديشه است ، ش   

يق برآنيم كه به ايـن پرسـش هـا و سـواالت             قمورد بررسي قرار گرفته است ما در اين تح        )  ونسيم شمال   
تصوير زن در شعر شعراي مورد پژوهش و در كل شعر مشروطه چگونه است ؟ و آيا بـه                   : پاسخ دهيم كه    

ه حكي از آن است كه نگرش شاعران به زن در شعر دوره مشروطه تغيير كـرده و بـراي اولـين                     راستي آمد 
بار مضامين شعر اين دوره به مسائل حقوقي زن مي پردازد و زن از معشوقه بودن مطلق خارج مـي شـود                      

  و .وعقالنيت ، شخصيت و انسانيت او مورد تبيين و تحليل قرار مي گيرد

  

  .، زن ، شعر ، ادبيات مشروطه ، ملك الشعراي بهار و نسيم شمالمشروطه  :هاكليد واژه 
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هاي ساختاري ادبيات داستاني كودكان در زبان فارسيويژگي  
زادهفردوس آقاگل  
زادهاكرم رضوي  

 

 17 ("الـف، ب، ج   "هـاي سـني      نمونه كتاب داستاني در گـروه      57پژوهش حاضر به بررسي و تحليل             
منظـور تحليـل   بـه . پـردازد مـي )  نمونه گـروه سـني ج  20 نمونه گروه سني ب و 20لف، نمونه گروه سني ا   

 جملة اول هر كتاب داستاني در هر گـروه سـني   50هاي داستاني در سه گروه مذبور، هاي نمونه كتاب جمله
گيرند؛  مورد بررسي و تحليل قرار مي   "الف، ب، ج  "هاي سني   جمله در گروه   3000انتخاب و در مجموع     

 20ها حتي بـه      كم هستند و در برخي كتاب      "الف"هاي گروه سني    هاي موجود در كتاب   ولي چون جمله  
 جمله انتخـاب و  1000، "الف" نمونه كتاب در گروه سني 17رسند، در مجموع از  جمله هم نمي   30الي  

و  بـسامد    هـاي سـاده بيـشترين     جملـه هاي بررسي شـده،     از ميان نمونه كتاب   . گيردمورد تحليل قرار مي   
 "الـف "ترتيب سازگاني نامنظم در گروه سني .  گروه سني دارند   3 در هر    هاي ناتمام كمترين بسامد را    جمله

هـايي   با باال رفتن سن مخاطب از تعداد جملـه          است كه  "ب و ج  "بيشتر از دو گروه سني      )  درصد 9/31(
 3/3 برابـر    "ب" گـروه سـني      شود، ايـن مقـدار در     كه داراي ترتيب سازگاني نامنظم هستند، كاسته مي       

) 9/9 ("الـف "هاي امـري در گـروه سـني         درصد جمله .  درصد است  6/4 "ج"درصد و در گروه سني      
هاي پرسشي و ناتمام در هر    جمله. باشدمي) 5/4 ("ج"و  ) 8/2 ("ب"است كه بيشتر از دو گروه سني        

 "الـف "رسشي در گروه سني هاي پجمله.  تقريباً درصدهاي نزديكي دارند"الف، ب، ج" گروه سني    3
 "الـف "هاي ناتمام در گروه سـني  و جمله) 4/7 ("ج"و در گروه سني ) 7/4 ("ب"، گروه سني    )4/0(
و نتايج بدسـت آمـده ديگـر كـه     باشند   درصد مي  6/3 "ج" و در گروه سني      7/2 "ب"، گروه سني    6/4

  . همراه نمودار در متن مقاله عنوان شده است

  

  .هاي كودكانهاي ساختاري و نحوي ادبيات كودكان، داستانت كودكان، ويژگيادبيا :هاكليد واژه

________________________________________________________________________ 
 مدرسدانشيار دانشگاه تربيت  E‐mail: Ferdowsg@yahoo.com  
 ت مدرس و مدرس زبانآموخته دانشگاه تربيدانش  E‐mail: razaviakram@yahoo.com   
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  داستان موش وگربه كليله ودمنه جايگاه عقل در
   اسماعيل آقايي

  مهدي آسمي / جواد صديقي ليقوان
 

    كليله و دمنه كتابي است كه داستان هاي آن از لحاظ فكـر و انديـشه در حـد اعاليـي بـوده زيـرا كـه                           
يكي از داستان هاي ارزشمند كليله و دمنه        . است و تدبير جز و الينفك اين داستان ها به شمار مي رود              سي

تا جايي كه در جاي جاي ايـن داسـتان عقـل از جايگـاه منحـصر بفـردي                   . داستان موش و گربه مي باشد     
ب كليله و دمنـه را از       ي كتا در اين مقاله بر آنيم كه جايگاه عقل را در داستان موش و گربه              .برخوردارست

تمام زاويه و جوانب بررسي كرده و اين موضوع را به چالش بكشيم؛ تا با استفاده از اين موضوع كنكـاش               
كنيم كه موش چگونه از قدرت تعقّل خود استفاده كرده و خود را از بالها مي رهاند؛ تا اعمـال مـوش را                       

  .عبرت و الگويي براي عاقالنه زيستن خود نماييم

  

 . موش، گربه، كليله و دمنه، عقل، دشمني، دوستي:ه هاد واژكلي

________________________________________________________________________ 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز(  كارشناس ارشد ادبيات پارسي( 
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز( كارشناس ارشد ادبيات پارسي(  
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 نوآوري هاي هنري در داستان هاي مدرن فارسي

آموزگار)آرام ( زينب  

 امير جعفر پور
  

در برخي  . آيند كه به نوعي بيانگر زمان خود هستند       ها يكي از ا نواع ادبي به شمار مي        ها و رمان      داستان
كشد و قلمش را در خدمت بررسي مـسائل         ه اوضاع اجتماعي جامعه را به تصوير مي       ها  نويسند  از داستان 

داستان نويسان مدرن به پيروي از جمال زاده بـه سـمت داسـتان نويـسي مـدرن                   . دهدروز جامعه قرار مي   
بـسياري از ايـن     . هاي نويني را در زمينه داسـتان نويـسي بـه كـار بردنـد              كشيده شدند و تجربه و نوآوري     

هـا  ها  به تقليد از ادبيات غرب وارد ادبيات فارسي شده است؛ استفاده نويسندگان از اين نـوآوري                 رينوآو
-تر داستان نويسي در ايران خبر مي      نشانگر ارتقا ظرفيت وجودي داستان نويسي است و از آينده درخشان          

 مـي يابـد بـر خـالف     به اين معنا كه شخصيت افراد در طي داستان تحول و تكوين      ( سادگي، پويايي . دهد
از ديگـر  . هاي نـو هـستند  ، غناي لفظ و معنا از برجسته ترين  ويژگي داستان و رمان         ) داستان هاي گذشته  

ها، استفاده از شيوه جريان سيال ذهن، فلش بك، نظـم گريـزي، پايـان نامـشخص، لحـن مناسـب،                   ويژگي
مهمتـرين هـدف ايـن      . اسـت ... و  شخصيت پردازي قوي، تلفيق فرهنگ بومي و غربي، روانشناسي افراد           

روش . هاي هنري داستان نويـسي اسـت      ها و نوآوري  پژوهش آشنايي عالقمندان داستان نويسي به تكنيك      
  .  توصيفي و روش گردآوري از طريق مطالعه و فيش برداري است-تحقيق در اين پژوهش تحليلي

  

  .فلش بك،  جريان سيال ذهن ، جمال زاده ن،هاي مدر نوآوري،  داستان  مدرن : هاكليد واژه

________________________________________________________________________ 
  كارشناس ارشد ادبيات 

نكارشناس معد  
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 بررسي زمينه سازي در گفتمان روايتي كودكان فارسي زبان

 دكتر عباسعلي آهنگر
 ستاره مجاهدي رضاييان

  

 گفتمان استفاده مـي     1زبان ها از ابزارهاي زباني مختلفي براي بازنمايي و سازمان دهي جريان اطالعات                
 اطالعات است كه از طريق آن روايـت كننـده اطالعـات اصـلي و                2يكي از اين ابزارها، زمينه سازي     . كنند

اطالعات اصلي كه پايه و اساس روايت را تشكيل و از نظر زمـاني              .  مشخص مي كند   3فرعي را در روايت   
 هستند، اما اطالعات فرعي، وقايع حاشيه اي روايت         4ترتيب مهم ترين وقايع را نشان مي دهند پيش زمينه         

. باشـند   مـي  5از نظر ترتيب زماني داراي اهميت قابل مالحظه اي نيستند و پس زمينـه             را نشان مي هند كه      
 بيشتر ميان پاره گفتارهاي گفتمان و همچنين انتقال موثرتر اطالعـات            6انسجام باعث دهي سازمان نوع اين

پژوهش حاضر درصدد است چگونگي تحقق زمينه سازي را بر اساس پيش زمينه سازي و پـس                 . مي شود 
و ) 9نـاقص  / 8كامـل  (7نه سازي در گفتمان روايتي كودكان فارسي زبان با بررسي دو ابزار زباني نمـود              زمي

. و همچنين تاثير سن بر بكارگيري اين ابزارها مورد تجزيه و تحليل قـرار دهـد               ) مجهول/ معلوم   (10صيغه
 تشكيل مي   ساله 11 و 9 ،7 كودكان توسط شده توليد گفتاري هاي روايت را پژوهش اين زباني هاي داده

________________________________________________________________________ 
 دانشيار دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 س ارشد زبانشناسي همگاني دانشگاه سيستان و بلوچستانكارشنا 

1 flow of information 
2 grounding 
3 narrative 
4 foreground 
5 background 
6 coherence 
7 aspect 
8 perfective 
9 imperfective 
10 voice 
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با )  دانش آموز10در هر گروه سني ( دانش آموز كالس اول، سوم و پنجم دبستان     30به اين منظور،    . دهند
بررسي و تحليل داده ها نـشان       . مورد آزمون قرار گرفتند   ) 2004،  1هيكمن(استفاده از دو داستان تصويري      

نه كه به اتمام رسيده با افزايش سـن، كـاهش مـي          مي دهد بكارگيري نمود كامل براي بيان وقايع پيش زمي         
. يابد و بكارگيري نمود ناقص براي وقايع پس زمينه در حال انجـام بـا افـزايش سـن، افـزايش مـي يابـد                        

همچنين، استفاده از صيغه معلوم و صيغه مجهول براي پيش زمينه و پس زمينه در روايـت هـاي كودكـان                     
هاي توليد شده سه گروه سـني بيـانگر ايـن حقيقـت اسـت كـه                 بعالوه، بررسي روايت    . مشاهده مي شود  

بكارگيري صيغه معلوم در روايت ها نسبت به بكارگيري صيغه مجهول غالب تر است و بكارگيري آن بـا                   
  . افزايش سن كاهش مي يابد

 ام، كودكانج گفتمان، پيش زمينه سازي، پس زمينه سازي، انس:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
1 Hickmann 
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 هاي داستاني  پردازش شخصيت در"تعارف"تأثيركاربرد 

                 دكتر فرشته آهنگري 
  

هاي داستان، عبارات و جمالتي است كه از قول        مهمترين شگرد نويسندگي در پردازش شخصيت
جمالت تعارف آميز كه نوعي هنجار . شود قهرمانان به قصد بيان غيرمستقيم ديدگاه نويسنده آورده مي

ر شؤون مختلف زندگي ايرانيان است در گفتگوهاي داستاني كاربرد مؤثري در ايضاح گفتاري و رفتاري د
اين عبارات و جمالت با توجه به معاني ثانوي يا معاني فرا واژگاني خود، بيانگر . شخصيت قهرمانان دارد

غ از آن فار. ديدگاه، نيات، خاستگاه پرورشي و دركل نماياننده چگونگي شخصيت قهرمانان داستان هستند
گردد  كه كاربرد و بسامد واژگان و عبارات و ساختار دستوري آنان به سبك خاص هر نويسنده باز مي

استفاده عامدانه، بهنجار، و يا فراتر از حد معمول عبارات تعارف آميز در گفتگوهاي قهرمانان داستان 
سبت به آنان تغيير دهد؛ به طور تواند به توصيف شخصيت قهرمانان ياري رساند و ديدگاه خواننده را ن مي

كاربرد . مثال به پيشداوري، همفكري، ويا رد و قبول خواننده در باب شخصيت قهرمانان منجر گردد
عبارات تعارف آميز، خط فارق و چراغ راهنماي نحوه مكالمات اجتماعي در ايران است كه طبقه 

ها به طور مستقيم در پردازش  ن ويژگياي. دهد اجتماعي، عالئق شخصي و هدف طرف گفتگو را نشان مي
  .هاي داستان و گفتگوهاي ميان آنان نمايان و مؤثرند شخصيت

  

  . تعارف، شخصيت هاي قهرمانان، توصيف:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار بنياد دانشنامه نگاري ايران 



24  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

  ي دفاع مقدس عناصر داستان در سه داستان كودك و نوجوان دوره
   دكتر محمد آهي

  هژير معصومه ابراهيمي
  

هاي جنگ و مقاومت مردم، دسـت بـه            ايران و عراق، نويسندگان براي ترسيم جبهه       با شروع جنگ بين       
هاي مورد توجه، داستان كودك و نوجـوان          يكي از عرصه  . خلق آثاري با موضوع پايداري و مقاومت زدند       

. ي داسـتاني، مجموعـه عـواملي بـه نـام عناصـر داسـتاني اسـت                  گيـري يـك چرخـه       ي شكل   الزمه. است
 "هـاي     ين پژوهش به بررسي و بيان عناصر داستاني سه داستان كودك و نوجوان بـه نـام                پژوهشگران در ا  

هـا در     ايـن داسـتان   .  پرداختنـد  "هايم پر از كبوتر و بادبادك است         خواب " و   "آيند  ها مي    فرشته "،  "عروج
 داراي عمـل داسـتاني منـسجم بـا     " عروج" .ي دفاع مقدس با موضوع جنگ و شهادت نوشته شدند  دوره

ي خـاص     شـيوه . هـاي آغـازين جنـگ اسـت         ي جنگي جنوب در سال      فضاي داستاني شهر تهران و منطقه     
هـاي آخـر       در بخـش   پـردازي   صـحنه . ي فضا براي مخاطب است      نويسنده، مانوس كردن مرحله به مرحله     

 . ضـعيف اسـت    پـردازي    لحظه .شود  ي مبهم آغاز مي     با يك نكته   "آيند  ها مي    فرشته ". داستان ضعيف است  
. رود   و موضوع اصلي داستان پيش نمي      طرح مناسب صورت نگرفته و پردازش داستان مطابق با          ضاسازيف

هـايم پـر از كبـوتر و           خـواب  "ويراسـتاري داسـتان     . هاي آغازين جنگ است     زمان داستان مربوط به سال    
 سـبك . شـوند   طور مستقيم به مخاطب شناسانده مي       هاي داستان به   شخصيت.  ضعيف است  "بادبادك است 

ها ضعيف هستند و صـحنه      گفتگو. ي خاص جنوبي است     خاص نويسنده، بيان اصطالحات جنوبي و لهجه      
  .داستان شهر خرمشهر در روزهاي اول شروع جنگ است

  
  . عناصر داستان؛ داستان؛ كودك؛ نوجوان؛ جنگ: ه هاكليد واژ

________________________________________________________________________ 
 رسي دانشگاه بوعلي سيناي همدان فا  استاديار زبان و ادبياتahi200940@yahoo.com 
 فارسي ارشد زبان و ادبيات كارشناسmehozhir@gmail.com 



 25  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

  خوانشي سينماتيك بر يوزپلنگاني كه با من دويده اند
  مينا آينده

   
  
از زماني كه انسان پي بـه       . هنر با دست مايه قرار دادن روح آدمي هميشه او را به آرامش رسانده است                   

هنر برد؛ موسيقي، نقاشي، تئاتر، سينما و ديگر شاخه هاي هنري راهي براي بيـرون ريخـتن احـساسات و                    
استان همين نقـش را بـر عهـده         ادبيات نيز پيشتر از هنر با خلق شعر و د         . غليان عواطف انساني بوده است    

از زمـان روي كـار      . حتي سرودن شعر و نوشتن داستان خود نوعي هنر محـسوب مـي شـود              . داشته است 
ادبيات نيز بسياري   . آمدن سينما، اين شاخه از هنر پيوندي محكم با ادبيات به ويژه داستان نويسي پيدا كرد               

 از بيان هاي ادبي با توجه به قابليت آن هـا تبـديل              بسياري. از ويژگي هاي سينمايي را با خود تركيب كرد        
بسياري از داستان هـا،     . اين تبديل هم در شكل و هم در مضمون رخ داده است           . به بيان هاي سينمايي شد    

سياق سينمايي و تكنيك هاي قابل كاربرد در سينما را در خود دارند و همين امر دليـل بـر تـصويري تـر                        
يكي از نويسندگاني كه اين نـوع       . داستان هايي تصويري با زباني سينمايي     . شدن اين داستان ها شده است     

 در مجموعـه داسـتان      نجـدي .  اسـت  بيـژن نجـدي   كاربرد در داستان هايش بيش از پـيش واضـح اسـت،             
 با به كار بردن تصاوير معكوس، بيان تصويري، فالش بك هاي پي در پي،               يوزپلنگاني كه با من دويده اند     

پيونـد  (ينمايي، چرخش و حركت دوربين مانند راوي و مواردي از اين دست، اين پيوند             قاب بندي هاي س   
در اين مقاله داستان ها از منظر عناصر سـينمايي          . را به نحوي زيبا به تصوير كشيده است       ) سينما و ادبيات  

  . در فرم ادبي آن بررسي شده اند
  

 .سينما، ادبيات، اقتباس، داستان: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي   
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   جلوه هاي تشبيه در ديباچه هاي مثنويبررسي
 تبار ابراهيم ابراهيم

  
 تخيـل و    هگـستردگي حـوز   . مولوي از معدود شاعراني است از كه موهبت نبوغ هنري برخوردار است               

نوآوري هاي او در شعر، نشان از مهارت و قدرت او در شـعر و شـاعري اسـت، يكـي از مهـارت هـاي                          
 تشبيه است، دقت مولوي و ذهن خلّاق او در ايجـاد زمينـه هـاي    هاده از گونمولوي در تصاوير بياني، استف   

مختلف تشبيه، به جهت تقريب معاني روحاني به افهام سالكان طريقت، عـالوه بـر تجربـه هـاي مـستقيم                     
توانايي هـاي او    . حواس كه در شعر به چشم مي خورد؛ از جهات تصاوير و گونه هاي خيال ديدني است                

ير و ثبت دقايق و ظرايف، و حتي حاالت مختلف اشيا اعم از؛ رنگ ها و بوها و مزه هـا و                      در ايجاد تصاو  
در شعرش زياد است، تا جايي كه بعضي از تشبيهات او دو بعدي و يا چند بعدي اند؛ و اگـر تكـراري                       ... 

 و امتـزاج  در مواد تشبيهات او ديده مي شود اين امر نه تنها از ارزش آن نكاسته بلكه با هنرمنـدي خـاص             
چند تصوير آن تشبيه را از تكرّر و ابتذال دور نموده  از واژگان مكرر، به طرق مختلـف بـه عنـوان كليـد                         

ت               » واژگان تشبيه « بهره برده است؛ اين پژوهش بر آن است، تا با شيوة تحليلي و توصـيفي، ارزش و اهميـ
  .تشبيهات را در ديباچه هاي مثنوي بررسي نمايد

  

 .مولوي، مثنوي، تشبيه، تصاوير بياني:  هاكليد واژه

________________________________________________________________________ 
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل 



 27  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

  اخالص در آيينة تفسير قرآني و تأويل عرفاني
  آرزو ابراهيمي ديناني

  پوردكتر محمدكاظم يوسف
  

از جمله مقوالت اساسي و كليدي در شريعت و عرفان، اخالص اسـت كـه تفاسـير دينـي و عرفـاني،                      
قرآن كريم با نگاهي دوجانبـه بـه        .  نشان داده است   جايگاه ارزشمند اين موضوع را در ميان طالبان حقيقت        

كه نظرية عرفاني سالك مجذوب و مجذوب سالك را تـداعي           (بندي مخلصان و مخلَصان     اخالص و طبقه  
در ايـن   . كنـد   ، زيربناي استوار تفسير و تأويل آن را براي انديشمندان ديني و عرفـاني فـراهم مـي                 )كندمي

 موضوع در -هجري هفتم قرن تا ويژه  به –اه قرآن، حديث و آثار صوفيه       كوشيم با بررسي نظرگ     نوشتار مي 
 حـق   نـزد  در آدمـي  احـوال  و اقـوال  اعمـال،  قبول معيار مهمترين عنوان به مقوله اين تحليل به اخالص،
تفاوت نگاه تفسيري و عام شرعي با نگرش تأويلي و خاص عرفاني، منجر به چندمعنايي شـدن                 . بپردازيم

توان در دو حوزة نظـري و عملـي مـورد تأمـل      رويكرد عارفان به مفهوم اخالص را مي      . دگرداخالص مي 
اجتناب از ريا و شرك براي رسيدن به خلوص، پيوند محكمي است كه شريعت را با طريقت در                  . قرار داد 

وي ترين مراتب و ر   سازد، اما اذعان به درجات و مراتب براي اخالص از ابتدايي          مراتب مختلف مرتبط مي   
نشيني و همچنـين  آوردن به كاركردهاي عملي اخالص، عالوه بر تبيين مفاهيم نظري آن، با گرايش به چلّه       
  .سازدتأسيس فرقة مالمتيه در تاريخ تطور عرفان، نگرش ديني را از گرايش عرفاني متمايز مي

  

 .اخالص، قرآن، عرفان، مالمتيان:  هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي .  
 مي دانشگاه گيالنعضو هيأت عل.  



28  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

  عراي بهارتجلي اساطير در ديوان ملك الش

  دكترابراهيم ابراهيم تبار
  عبداهللا رستم پور

ملك الشعراي بهار، شاعر، روزنامه نگار، عضو فرهنگستان ادب و چند دوره نماينده ي مجلس، يكي                      
از چهره هاي مهم عصر مشروطه است كـه از طريـق پايبنـدي بـه سـنت هـاي گذشـتة شـعر و سـردادن                           

م با اوضاع زمانه اش پيش مي رفت و نـداي خـود را در مـسائل روز و                   شعارهاي مورد نياز جامعه، همگا    
بهار را شاعر ايران و ستايـشگر       . حوادثي كه هموطنان وي را دچار اضطراب و هيجان مي ساخت، سر داد            

شاعري كه توفيق يافته است تا آالم و آمـال ملـت ايـران را در برهـه اي حـساس از                      . آزادي لقب داده اند   
ند و در قالب اسطوره حقايق عصر را باز گو كند سؤالي كه مطرح مي شود اين اسـت كـه                     تاريخ آيينگي ك  

اسطوره در ديوان بهار به چه صورتي بازتاب داشته است؟ نگاه شـاعر نـسبت بـه اسـطوره چگونـه بـوده                       
است؟ براي پاسخ به اين سؤاالت به طور مختصر بايد گفت كه در اشعار بهار اسطوره ها بـه شـكل هـاي                 

ف تجلي يافته اند؛ او گاه از اسطوره ها با زبان ادبي بهره مي برد، و گاه اسـطوره هـا را بـراي افكـار                        مختل
وجود ... در ديوان او انواع اساطير ايراني و سامي و يوناني و          . سياسي يا انتقادات اجتماعي به كار مي گيرد       

 و بـه فراخـور شـرايط اجتمـاعي يـا            ميزان بهره گيري بهار از اسطوره ها در هر دوره از زندگي اش            . دارد
 ابتداي دوران شاعري بهـار؛ كـه بـه عنـوان ملـك              -الف: سياسي و اوضاع زمانه به گونه اي متفاوت است        

الشعراي آستان قدس رضوي،مفتخر گرديد بيشتر به مدح و منقبت پيامبر و امامان شيعه پرداختـه اسـت و                   
  .اسطوره هاي ملّي در آن چندان جلوه اي ندارد 

  

  . اساطير،ملك الشعراي بهار،تجلي،افكار:ليدواژه هاك

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي بابل 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي قائمشهر 



 29  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

  اساليب نسبت در عربي و فارسي
  الرسول دكترسيدمحمدرضاابن                                                                                    

  فائزه صفائيه
  

. ه دستور زبان عربي و فارسي اسـت هاي مشاب اسم منسوب در عربي و صفت نسبي در فارسي از نمونه      
 تحليلي بـه مقابلـه و       -پژوهش حاضر با تكيه بر دستور زبان عربي و فارسي و با استفاده از روشي وصفي               

بـراي نمونـه كـاربرد يـاي نـسبت در عربـي و               .پردازد  مقايسه اين دو مقوله صرفي در عربي و فارسي مي         
 دو زبان است و از سـوي ديگـر بـه وجـه اخـتالف                فارسي با اندك تفاوت از يك سو نشان مشابهت اين         

نسبت در زبان عربي و فارسي اشاره دارد؛ و البتـه بيـان وجـوه افتـراق و اشـتراك ايـن دو زبـان در ايـن                            
ها از اهداف و دستاوردهاي اين مقاله         هاي دستوري و برگردان     موضوع، نقد و بازنگري در برخي از نگرش       

  .است
 
  

  .قي، اسم منسوب، صفت نسبي، نحو عربي، دستور زبان فارسيدستور تطبي: هاكليد واژه



30  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

 

 وضعيت كنوني زبان و ادبيات فارسي
و پيشنهاد براي تقويت و گسترش آن در دانشگاه هاي بنگالدش  

 محمدابوالكالم سركار دكتر

  
ديم زبان فارسي يكي از مهمترين زبان هاي دنيا است كه از پـشتوانه فرهنگـي و تمـدني عميـق و قـ                            

سال اسـت كـه زبـان فارسـي بـه       حدود هزار. زبان دوم جهان اسالم به حساب مي آيد برخوردارست، و
تمـام ميـراث    . عنوان زبان علمي، ادبي و ديني مسلمانان شبه قاره هند از يك نفوذ معنوي برخوردار است               

ادباء، .  گرديده استبه نسل هاي امروز منتقل فرهنگي مسلمانان اين سرزمين به ز بان فارسي حفظ شده و
پژوهشگران و صاحب نظـران   .را به همين زبان به يادگار گذاشته ا ند  شاعران و صوفيان آثار ارزنده خود

. مي دانند كه بيش از ششصد سال زبان فارسي در سرزمين بنگال به عنوان زبان رسمي و دولتي رايج بـود                    
در ايـن  .) م1204در سـال   (ر قطب الـدين ايبـك       وقتي كه اختيار الدين محمد بن بختيار خلجي، سپه ساال         

 از سال  اما. منطقه حكومت مسلمانان را تشكيل داد،از آن زمان در سرزمين بنگال زبان فارسي رواج يافت
انگليسي ها با صدور اطالعيه اي كاربرد زبان فارسي در ادارات دولتي را ممنوع كردند و در صدد                  . م1837

اما علي رغم همه تالش ها و با آنكـه بـيش            . درخت كهنسال را از ميان بر كنند      بر آمدند تا ريشه هاي اين       
از يكصد و هفتاد سال از آن ممنوعيت مي گذرد، امروزه در مـشهورترين دانـشگاه هـاي بـنگالدش زبـان           

دانشگاه داكا بزرگترين و قديمي تـرين دانـشگاه بـنگالدش اسـت كـه در سـال                   .فارسي تدريس مي شود   
گـروه زبـان و     . د و اكنون نزديك سي و پنج هزار دانشجو و هزار و ششصد اسـتاد دارد               تأسيس ش .م1921

ليكن فراز و نشيب هاي زيـادي را طـي كـرد و             . ادبيات فارسي از زمان تاسيس اين دانشگاه وجود داشت        
 به افول زبان فارسي كم كم رو) بنگالدش فعلي(پس از استقالل پاكستان از هند و تشكيل پاكستان شرقي 

اما پس استقالل بنگالدش از پاكستان به دليـل حـساسيت مـردم و دولـت بـنگالدش نـسبت بـه                 . گذاشت
. و به عالقمنـدان ايـن زبـان در كـشور بـنگالدش افـزوده شـد                . پاكستان مجددا زبان فارسي رونق گرفت     

 بالخصوص پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران شتاب بيشتري پيـدا كـرد و بـا حمايـت و كمـك ايـران                      
تقويت شد و به همت و تالش استادان اعزامي از وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري ماننـد دكتـر كـاظم                       

________________________________________________________________________ 
 ادبيات فارسي دانشگاه داكا، بنگالدش دانشيار گروه زبان و  
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كهدويي، دكتر ولي اهللا ظفري، دكتر احمد تميم داري، دكتر سيروس شميسا، دكتر محمـود بـشيري، دكتـر                   
 در دانشگاه داكا سيد حسين فاطمي، دكتر گيتي فروز و دكتر شاهرخ محمد بيگي  زبان و ادبيات فارسي را      

وضعيت كنوني زبـان و ادبيـات فارسـي در دانـشگاه هـاي بـنگالدش                 در اين مقاله   .رونق و تقويت يافت   
بررسي شده است و مسائل و مشكالت زبان و ادبيات فارسي در اين دانشگاه ها مطرح شده و نيـز بـراي                      

  .تقويت و گسترش آن پيشنهاد هايي ارائه شده است
  

  .الدش،داكا،دانشگاه،زبان فارسي،شبه قاره بنگ: هاكليد واژه
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 اجتماعي در اشعار فرخي يزدي و ابو القاسم شابي-بررسي تطبيقي مضامين سياسي

  حسين ابويساني
  عثمان اسماعيلي
  انصار سليمي نژاد

  
اجتمـاعي در عـصرها و جوامـع        -ديدگاه هاي شاعران به ويژه در مورد جهت گيـري هـاي سياسـي                   

در ميان شاعران پارسي و عرب زبان معاصر، فرخـي يـزدي و ابوالقاسـم               . ت خاصي مي يابد   مختلف اهمي 
اجتماعي دارند واين گونه مضامين با زيباترين و عميق ترين معاني    -شابي توجه خاصي به مضامين سياسي     

 ايـن . در شعرشان جلوه مي كندو بازگو كننده شرايط سياسي جامعه جامعه شان را به تـصوير مـي كـشند                   
اجتمـاعي ايـن دو شـاعر پرداختـه اسـت           -پژوهش  در راستاي ادبيات تطبيقي به بررسـي افكـار سياسـي            

واشعارشان را از جهت آگاهي و بيداري مردم در برابر ظلم و استعمار و بهره گيري آنها از سنبل و نمـاد ،                       
  .مورد بررسي قرار مي دهد

  

  .اجتماعي-ياسي فرخي يزدي، ابوالقاسم شابي، مضامين س:هاه كليد واژ

________________________________________________________________________ 
تربيت معلم( استاديار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه خوارزمي تهران( 
تربيت معلم(نشجوي كارشناس ارشد زبان و ادبيات عرب دانشگاه خوارزمي تهران دا( 
 تربيت معلم(دانشجوي كارشناس ارشد زبان و ادبيات عرب دانشگاه خوارزمي تهران(  
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 تحليل عنصر گفتگو در داستان شير و نخجيران مثنوي

 حسين احدي

  
داستان شير و نخجيران يك از داستان هاي مشهور مثنوي است كه به دليـل اشـتمال بـر گفتگوهـاي                           

مختلف و طوالني بين شخصيت هاي داستاني آن زمينه ي مناسبي است تا بتوانيم عنصر گفتگو را كه يكي                   
در واقـع گفتگـوي بـين       . از ضروري ترين عناصر داستاني است در آن مورد بررسي و تحليل قـرار دهـيم               

شـود و از طـرف ديگـر بـا     شخصيت ها عاملي است كه از يك طرف باعث گسترش طـرح داسـتاني مـي             
تـوان هـم    پردازش شخصيت هاي داستاني، آن ها را به خواننده معرفي مي كند و با تحليل گفتگوهـا مـي                  

سرايي نويسنده يا شاعر آشنا شـد  نبه هاي پنهان شخصيت هاي داستان را كشف كرد و هم با هنر داستان   ج
  .و اين كه چگونه و با چه هدفي از اين عنصر داستاني استفاده كرده است

  

  .گفتگو؛ شير، نخجيران و خرگوش؛ شخصيت؛ داستان؛ موالنا: ها كليد واژه

________________________________________________________________________ 
 ) ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقق اردبيلي كارشناس( 



34  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

  »ادب فارسي ابيات عربي در متون « نقد كتاب 
   اسراءالسادات احمدي

  

گو از ديرباز   شاعران و نويسندگان فارسي   .  ميان ادبيات فارسي و عربي پيوندي ناگستني برقرار است                
بدين مناسبت كتابهـاي زيـادي نوشـته شـده          . امثال و اشعار عربي را به وفور در آثار خود به كار برده اند               

از ميان يكي از كتابهايي كه كامل تـر  .  ابيات و امثال پرداخته شده است است كه در آن به جمع آوري اين      
 نوشتة دكتر حـسين فقيهـي       »ابيات عربي در متون ادب فارسي       « از بقية كتب به نظر مي رسد است كتاب          

اين كتاب عالوه بر امتيازات فراوان از جمله گردآوري تمام ابيات عربي به كار رفته در متون پارسي                  . است
ا قرن ششم و مĤخذ و منابع آنها و همچنين الفبايي بودن آن، كار را بر دانش پژوهان هموار كـرده اسـت؛                    ت

 ه ابيات، حركت گذاري، ترجمـ     هاما همانند ديگر كتب از اين دست، اشكاالت و لغزش هايي از نظر ترجم             
در اين مختـصر  .  استلغات و اصطالحات و اشكاالت ويرايشي و نگارشي و تايپي زيادي در آن راه يافته             

برآنيم تا در حد توان خود اين اشكاالت را بررسي كنيم و تا آنجا كه ممكن است صـورت صـحيح آن را                       
  .ارائه دهيم ، باشد كه مورد استفادة دانش پژوهان قرار گيرد

  
  . نثر فارسي ، نظم عربي ، نظم فارسي ، نقد  : هاكليد واژه

________________________________________________________________________ 
عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان  
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 جر به هند در عهد صفويمها يرانياد وطن در شعر شاعران اي

 نهاخالق احمد آ

 
 

 پس  مهاجرتن روش   ي كردند و بخصوص ا    مهاجرت نده بهران  ي از شاعران ا   ياري بس ي صفو عهددر       
ن ين سـرزم  ي آمدند ا  هند به كه اغلب آنان    ۔ افزون گشت    ي صفو طهماسب ہ دربار پادشا  بهون  ياهماز سفر   

ل در اشـعار    يـ ن دل يمـ ه بـه  و   ده نبو ي خال ياد وطن اصل  ي از   اههيچگرا وطن دوم خود دانستند اما دل آنان         
 ي مـ   مشاهده زيف از آن ن   يتعر ف و ي خود و توص   ميهن يدبراي شد ي دلتنگ يبعض  ذكر وطن و اشعار    يبرخ

 علـل گونـاگون   ي صـفو عهـد  درهنـد   بـه رانيـ ا شاعران اجرتهم نگاران ہن و تذكريدر نزد مورخ ۔شود 
 بـا شـاعران وازطـرف       يصـفو شـاهان   كطرف رفتار وروش    ي توان از    ين علل م  يان ا يم از و است ہداشت

 انه شـا  ياه دربار بهران  يل شاعران ا  ي و استقبال و تجل     هند انيموريتشاهانه   انعامات و ءبخشش ہگرآوازيد
 رسـد  يشتر بنظر مـ يب بزرگ ہشا اكبر زمان در ندهبه ران ي شاعران امهاجرتل يتما  ۔برد نام ندهران يام و
 بود بلكه ہس شدي تاسيت و خوشحالين حال توام با امنيدار و در ع   ي حكومت پا  نه تنها  او   عهد در    كه رايز

 ہعـالو  ہ اكبر شا  ۔اند ہ ذوق سرشار و قدردان سخن وشعر بود       يشان دارا يران ا ينانش وام يخود اكبر وجانش  
ون در  يمـا هقامت   ا نگامه كه يانيراني داشت و ا   يراني ا هيختگان جذب عالمان و فر    به يدي شد القهن ع يا بر
نيـز   و ابوالفضل    يضي چون ف  ي، كسان جهتن  ي در ۔ داد يم قرار التفات مورد بودند، ہ او محبت كرد   بهران  يا

 يترقاب  و نهط آزادمنشا يزمحيع ن يات وس يعنا و الطاف بر ہران عالو يشاعران ا نه  نگوي ا ۔ اند تهداش سهم مهمي 
 ينيروش نـو   نرو در كـالم خـود     يآوردندو از  بدست   هند در   يال و پرورش شعر و سخنور     يخاظهار   يبرا

ز يران ني اهنگي و فرياسيعت سي وضبارهوطن در زياد محبت آمي آنان در اشعار خود ضمن  ۔بوجود آوردند 
 : بطور مثال۔انده تذكر داد

  شهدم از خاك مكهن دولتم بس است يا     ك و گر بدم      ين اگر چرخ ہدركارگا
 )غزالي مشهدي(

  ران آردياد ز اي دگر كهشرم بادش   افت   ي هندوستان ز كه يضيفئه ن نشيطالب ا
 )آمليطالب (

________________________________________________________________________ 
 760011،هند نو، هلي، دنهرو لعل هر جوااهدانشگ ،نهاي مياي و آسيات فارسيار، بخش مطالعات زبان وادبياستاد 
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   دل    ي زند ايم رفتن دستان اگر دــنهم از ـــــيكل 
  ن يا تـــــحجازس نگه آكه نگشه خارج آيندان

 )يمدانهم يابوطالب كل(

 )يجيهن اليحز(  را  ييجداام ي سازد عمر اهند   خدا كوتاي كافر از اجل بكه ي ام حالهديران دهجز  

 ينگـ ه و فـر   ي ادب نهران در صح  ي ا مهاجرسندگان  ي ، شاعران و نو    مهاجرتصرف نظر از علل و اسباب           
 ہبـود  آشـكار   و مهـم  يلي خ يات فارس ي زبان و ادب   نهير در زم  يثأن ت ي ا يژه بو ۔انده  فا نمود ي ا يمهم نقش نده

 است ہ را موجب شد   ينگه و فر  ي ادب هو سبك تاز   روش   يزي آم بهمن مناسبات مشترك و     ي ا جهينت و است
ي معاصر و بعـد ه هاي  و تذكريخيتار در آثارچه اگر .است ہر خود آورديثأ را تحت تهند هاي زبانٰيحت و

 العـالم،   ه، مـرا  يمـ ي، مĤثر االمرا، مĤثر رح    ي، طبقات اكبر  ين اكبر يخ، آئ ي الواقعات، منتخب التوار   همثالً تذكر 
 ه عـامر  نـه ضا، خزا يـ دبين،  ياض الشعرا، عرفات العاشـق    ي، ر نهخايلباب،عمل صالح، م  ال، منتخب ال  يمراة الخ 

ته  برجـس  مهـاجر  نام شاعران    ژهيبو ديشان با يان ا ي است اما ازم   ه آمد مهاجرتعداد بزرگ شاعران      ذكر هريوغ
ـ ي گ ياتيـ ،حهـروي    يلـ ي ، م  شهدي مـ  ي، ثنـائ  يشاپوري ن يري، نظ يرازي ش ي، عرف شهدي م يچون غزال  ، يالن

 را  هريـ ن وغ يم،صـائب، حـز   ي، ابوطالب كل  ي، طالب آمل  ي ، محتشم كاش   يالني، ابوالفتح گ  يدنهاون يلباقعبدا
ـ  نـه  ، خود مواز   هن شاعران آمد  يران در اشعار ا   ي در ضمن ذكر ا    هيگاگه   كهكات جالب   ن. ۔برد ن ادب و   ي ب

   ۔ باشدي مي وانتقاديخي تارجنبه ارزش ي داراكه ران است يا و نده نگهزبان و فر
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  تنان جهان هاي روئين برتري عقالني داستان اسفنديار بر ديگر داستانپ
 دكتر جميله اخياني

 اصغر بيرانوند

 
هـاي تودرتـو و     بـزرگ، داراي اليـه  ههاي اين حماس سازد كه داستان كاوي در شاهنامه آشكار مي    ژرف     
پـذيري    تني اسفنديار و آسـيب      راي روئين هاي رازآلود، ماج    يكي از اين اليه   . نهايت ژرف و رازآلود است      به

انـد؛     كاويـده   اند و آن را از زواياي مختلف        گرچه دربارة اين داستان، كم سخن نرانده      . هاي وي است    چشم
ايـن مقالـه بـه      . توان يافت كه از ديد پژوهندگان پنهـان مانـده اسـت             هايي در اين داستان مي      اما هنوز رگه  

هـا از نظـر       تنان جهان و برتري عقالني داستان اسفنديار بر ديگر داسـتان           هاي روئين   بررسي تطبيقي داستان  
به عنوان مظهـر  » چشم«پردازد، با تكيه بر اين نكته كه فردوسي به نوعي بر سيادت  منطق رواييِ داستان مي 

  . بينش و ديدگاه بر ساير اعضاي بدن توجه داشته است
  

  .چشم ،تنان، ديدگاه اسفنديار، روئين: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه زنجان 
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه زنجان  
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 زنان شوهر آهو خانم با تأكيد بر نظريه ي به منزله ي ديگري  جايگاه اهي بهنگ

  فاطمه ادراكي
  

از مهمتـرين   . ميخائيل باختين از بزرگترين نظريه پردازان و انديشمندان در عرصه ي نقد ادبي اسـت                     
سـبك  :  مـي گـردد  شاخص هاي قابل توجه وي، چند صدايي است كه به چنـدين زيـر مجموعـه تقـسيم          

علـي محمـدافغاني،  نيـز از برجـسته تـرين آثـار در               » شوهر آهو خانم    « .بخشي، نقيضه، جدل و كارناوال    
عرصه رمان محلي اجتماعي اين مرز و بوم است، كه از ديدگاه منطق گفتگويي و به ويژه رويكـرد جـدلي                   

اسي پسااستعماري و فمنيـستي بـارز       در مفاهيم باختين، بهره هاي سي     . باختين مورد توجه قرار گرفته است     
در واقع  . بدين ترتيب ميان مفاهيم باختين و نگاه فمنيستي شوهر آهو خانم گفتگو برقرار شده است              . است

نقطه ي اشتراك فمنيسم و باختين در مسئله ي حضور ديگري است طبق انديشه حاكم بر اغلـب جوامـع،                    
 باختين معتقد است كه صداي زن مـي توانـد بـه عنـوان               اما. زنان پيرو و دومي و ديگري خوانده شده اند        
فمنيسم هم به صداي ديگر قائل است از ديدگاه آنان صـداي      . صدايي در موازات با صداي مرد قرار بگيرد       
 در اجتمـاعي  –حوادث اين رمان ، به عنوان يك رمان محلي   . زن حتي مي تواند فراتر از صداي مرد باشد        

 مـي  ادامـه  ايـران  به متفقين ورود يعني 1320 حدود تا و شده آغاز 1313 سال از كه افتاده اتفاق كرمانشاه
 و تـشريح آراء و      تعريـف  نيـز  و خـانم  آهـو  شـوهر  رمـان  معرفي از پس كه است آن بر پژوهش اين.يابد

  .نظريات باختين به كار بست مؤلفه جدل به عنوان يك مشخصه بارز در رمان بپردازد
  

   . خانم، رمان، چند صدايي، جدل، ديگريشوهر آهو :  هاكليد واژه
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 نقد روانشناختي قصيده اي از خاقاني

   مينا اديب
 

كهن الگوها مفاهيمي هستند مشترك و جهاني كه از ديرباز نسل به نسل منتقل شـده انـد و در ژرفـاي                          
ام سوئيـسي كـارل     مهم ترين اين كهن الگوها از نظر روانپزشك بن        . ضمير ناخودآگاه انسان جاي گرفته اند     

اين كهـن الگوهـا بـراي رسـيدن بـه           . گوستاو يونگ، شامل سايه، خود، پرسونا، آنيما و آنيموس مي باشد          
مرزهاي خودآگاهي در نمادهاي گوناگون جلوه گر شده اند و در آثار هنرمندان و بويژه شاعران بـه گونـه                    

 در ناخودآگاه است بنابراين آيا مي تـوان      به طوري كه مي دانيم جايگاه آنيما      . هاي مختلف پديدار شده اند    
تاثير اين كهن الگوي مهم را بر آثار ادبي از جمله اشعار باارزش و ماندگار شاعران و بر ذهن و زبان خالق      
اين آثار مشاهده كرد ؟ از آنجا كه خاقاني از بزرگ شاعراني است كه مي توان تـاثير ايـن صـور مثـالي از                         

را در آثارش جستجو كرد ؛ هدف ايـن مقالـه           ... نده ي اشعار ،سايه ، پرسونا و      جمله بزرگ بانوي تلقين كن    
بررسي تاثير كهن الگوها از جمله سايه، پرسونا و آنيما در يكي از قصايد خاقاني و نقد روانـشناختي ايـن                     

  .قصيده است
  

 . كهن الگو، آنيما، سايه وپرسونا ، قصايد خاقاني، يونگ:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
مدرس دانشگاه پيام نور شيراز  
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 ت زبان وشعرمعاصر فارسي افغانستانبررسي تحوال

 عبدالمجيدارجمندي  

 
زبان فارسي يكي اززبان هاي تاريخي جهان است كـه دربرگيرنـده موضـوعاتي باانديـشه هـاي مـادي                        

خاصه وجود انديشه توحيدي وظلم ستيزي در اين زبان ، باعت دشـمني هـاي               . ومعنوي بشريت مي باشد   
كـشور افغانـستان ازسـرزمين هـاي        .اين زبان درنثر ونظم گرديده اسـت      زيادي عليه توسعه ورشد وتعالي      

فارسي زبان مي باشد كه چندين دهه به جهت موقعيت ويژه اش مورد تهاجم استعمارگران شـرق وغـرب    
قرار گرفت وحاكمان اين كشور،در اراده وتصميم ضعيف ، ويا دست نشانده استعمارگران بوده اند كه اين                 

اين تغييـرات دررونـد زبـان و        . ر وتحوالت سياسي واجتماعي دراين كشورگرديد     موضوعات  موجب تغيي   
در اين مقاله، اين تحوالت كه قريب يـك قـرن           . نظم معاصر فارسي افغانستان تاثير قابل توجه داشته است        

. ش .  هـ 1357 تا   1308از  : ش؛ دوره دوم  . هـ1308 تا   1125از  : ونيم به طول انجاميد را به سه دوره ، اول         
ش تا عصر كمونيسم وهمراه باآن، تحوالت زبان ونظم فارسـي افغانـستان مـورد               .  هـ 1357از  : دوره سوم 

  .بررسي قرار مي گيرد
  

  . زبان فارسي،شعرمعاصرافغانستان،ادب پايداري افغانستان:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 ه علمي دانشگاه علم و صنعت ايران  عضو هيأت علمي دانشگا 
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  درآمدي بر روايت هاي شاعرانه معاصر
 علي اصغر ارجي

  
 و بيش از هر شكل بياني قادر است، مولفه هـاي ديگـر هنرهـا را در درون                 شعر ژانري تركيبي است         

روايت نيز به عنوان واحد اساسي زبان مي تواند نفوذاش را به هر مفهوم و نظـام معنـايي                   . خود جاي دهد  
گسترش دهد و طبيعتاً روايت شاعرانه امروز ظرفيت تازه اي از زبان، شعر و شيوه هاي ديگري از داسـتان         

در اين مقاله سعي مي كنيم  به بررسـي عـواملي كـه زمينـه شـكل                  . زي را پيش روي ما قرار مي دهد       پردا
گيري اين نوع شعر را فراهم مي آورند و نشانه هاي كه آن را از اشعار روايـي كهـن متمـايز مـي سـازند،                       

  .بپردازيم و سرانجام انواع روايت هاي شاعرانه را به تفصيل  برشمريم
  

   . روايت، پيرنگ، شاعرانگي، نثر، ساختار و سينما:كليد واژه ها
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ي فردوسي¬كاركرد عنصر موسيقي و جايگاه رامشگران در شاهنامه  

 دكتر شمس ا لحاجيه
  

آن حرمت به زبـان      گذاردن به   موسيقي ابزار پيشرفت زبان وآزادي انديشه است، ارج نهادن و حرمت                
اشـارات   .باشد ي كنكاش مي ، به اين مهم، ارزشمندو شايستهفارسي است، لذا نگرش بزرگان ادب پارسي

شاهنامه منبع عظيم حكمـت     . آالت موسيقي، حاكي ازميزان دانش وي از اين علم است          صريح فردوسي به  
ت بـسزايي دارد؛ايـن اثرضـمن معرفـي سـازهاي                 وهنر، براي شناسايي تاريخچه    ي موسيقي ايرانـي اهميـ

هـا و      در مناسبت   ي سازهايي است كه     هاي گذشتگان، درزمينه   ها وسنت   تها؛مبين عاد   موسيقي وكاربردآن 
اوقات گوناگون، نظيرمراسم استقبال از شاهان وپهلوانان، مجالس بزم و سوگ، شروع كارو بـازي، آغـازو                 

ي خود را داشـته، امـا ابـزار و           شده است، هرچند هرمناسبتي، ابزار وآالت ويژه        ي كارزار، نواخته مي     ميانه
ت مشتركي هم وجود داشته؛ موسيقي رزمي در ابتداي حركت سپاهيان به سمت دشمن، كاربرد داشـته                 آال

 ي ستيزه جويي وخشم جنـگ جويـان،  نواختـه مـي             ي كارزار نيز براي تقويت روحيه      است؛ اما در ميانه   
ا ا             موسيقي در دوره  . شده عتبـار سـنديت    هاي اساطيري، پهلواني و تاريخي شاهنامه، نمود بارزي دارد، امـ

ت و                شاهنامه در شناساندن موسيقي دوره     ي ساساني به ويژه دوران خسروپرويز انكار ناپـذير اسـت؛ اهميـ
   .گردد ي ساساني از اشارات بسيار فردوسي به رامشگران آشكار مي جايگاه اجتماعي خنياگران دوره

  

  . ساز، شاهنامه، موسيقي، رامشگر: هاكليد واژه

________________________________________________________________________ 
 اردالني عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد بوشهر 
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  ظري دربارة فلسفة مثالي و نمودهاي آن در تمثيل گرايي موالناتحليل بنيادهاي ن
   دكتر فرزاد قائمي
  سيما ارمي اول

  
نظرية عالم مثُلي پيش از افالطون در انديشه هاي زرتشت و اعتقاد او بـه جهـان فـره وشـي وجـود                       

ديشة فالسـفه و    ، در ان  )"سايه"مثالي و عالم    "جهان  (چنين تفسيري از وجود دوگانة جهان       . داشته است 
همة . تعبير شده است  "الهوت" و   "عالم مثل معلقه  "،  "اعيان ثابته "عرفاي اسالمي نيز نفوذ كرده، از آن به       

اين نظريه ها بر پاية صدور معقول در محسوس و نزول از وحدت به كثرت و نظام سلسه مراتبي استوار                    
ي از ادبيات تمثيلي يا رمزي را بـه وجـود           هايي وقتي به تبلور ادبي مي انجامند، شكل       چنين ديدگاه . است
تمثيـل گرايـي    . بخـشد به اثر مي  )  مجرد "ممثل" ملموس و    "ممثل به "(اي دوگانه   آورند كه درونمايه  مي

 بر پاية اعتقاد به دوگانگي جهـان ناسـوت و الهـوت، صـدور معقـول در محـسوس و نـزول از                        فلسفي
 روسـاخت روايـي و ژرف       -ت دو بعـدي تمثيـل       اين فلسفه كه بر ماهيـ      .وحدت به كثرت استوار است    

 مبتني است، ساختاري دو وجهي به حكايت تمثيلي مي بخشد كه يكي نقـش ممثـل بـه                   -ساخت فكري 
 نيـز پيونـد     -مثنـوي    به خـصوص     -در آثار موالنا  . داستاني و ديگري نقش ممثل فلسفي را برعهده دارد        

در ايـن   .تـوان ديـد     ار داسـتاني مثنـوي موالنـا مـي         در ساخت   و ادبيات تمثيلي را    گرايي فلسفي   ميان تمثيل 
جستار،ضمن مروري بر ريشه هاي تمثيل گرايي فلسفي،تجلي اين فكر در جهان بيني و آثار موالنا مورد                 
نگرش قرار خواهد گرفت و جلوه هاي اين پيوند ميان نظـام فكـري و بيـان ادبـي در سـاختار داسـتاني             

ي گيرد، در نهايـت، اشـكال سـاختاري ظهـور ايـن گـرايش در                 موالنا مورد بررسي قرارم    مثنوي معنوي 
  . در سه عنوان تعليق گريزي، مثل گذاري و تفسير تمثيلي تحليل خواهد شد مثنويقصص
  

   .، جهان مثاليفيه مافيه مثنوي، ، نمادتمثيل، تشبيه، موالنا، :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد 
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  ار سهراب سپهريهاي نحوي و عوامل پيوندي در تحليل بالغي اشعبررسي شاخصه

 سيما ارمي اول
  

هـاي  هاي ادبي، بر پايـه توصـيف شاخـصه        هاي نحوي در سبك   ها در زمينه بررسي   بيشترين پژوهش       
گونـه  ايـن . هاي نحوي آثار ديگـر بزرگـان صـاحب سـبك در آن دوره اسـت               نحوي در قياس با شاخصه    

-ه، نخست با اشاره به اهميت نحو نقـش        اين مقال . ها بيشتر براساس نحوسنَتي صورت گرفته است      پژوهش

گـرا در اشـعار سـهراب        نقش -هاي نحو سنتي  گرا، افزون بر نقد سنتي به توصيف باالترين بسامد شاخصه         
-دهدكه اين عناصـر و شاخـصه      پردازد و نشان مي   سپهري پرداخته، سپس به تبيين و تفسير اين عناصر مي         

انجامـد و  زبان و فراهنجار كردن زبان شعر سهراب مـي    سازي  هاي نحوي كالم ادبي تا چه حد به شخصي        
آفرين بوده  پردازد كه اين عناصر تا چه اندازه در اقبال مخاطب به شعر وي نقش             به بررسي اين موضوع مي    

  .است
  

  .گرا، سهراب سپهر سبك ادبي، نحو سنتي، نحو نقش:هاكليد واژه

________________________________________________________________________ 
   دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد  
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  )2010ل سا( چهره ايران در كتاب هاي درسي مدارس قزاقستان
  داود اسپرهم 

  
 ايران در ادوار مياني گستره اي به وسعت ايران امروز و كشورهاي همسايه شرقي و شـمالي داشـته                          

بارهـا  . تركان افتاليت در طول تاريخ طوالني ايران بزرگترين معارضان در جانب شرقي بـوده انـد                 . است  
مفاخر اين سرزمين چونان ابن     . شه ناپايدار بودده است     خود را بر ايران تحميل كرده انداما تسلط آنان همي         

دروه نخست صفويه شـكوه و      . سينا و رودي و فردوسي برگ زرين شناسنامه هاي ايرانيان بوده و هستند              
اين شكوه در دوره دوم صفوي فرو مي ريزد و بـدين ترتيـب پـاي    . عظمت منطقه بل جهاني داشته است     

. رقابت ويرانگر صفوي و عثماني شكوه شرق را به نابودي مي كشد           .  شود   بيگانگان غرب به ايران باز مي     
آنان هيچ بهره اي نه از دولت هاي خود         . در تمام اين دوره ها مردم ايران بي نصيب ترين مردم جهان اند              

اقتصاد ايران گر چه در مقاطعي رونق مي گيـرد امـا بـه دليـل بـي كفـايتي                    . و نه از دول بيگانه نمي برند        
م كشوري عقب ماندده با اقتصادي وابسته و ويران ستايران در آغاز قرن بي  . اكمان چندان دوام نمي آورد      ح

امـا  . پيمان نامه هاي استعماري يك جانبه نيز خود سنگي برگور شكوه تاريخي ايرانـي مـي شـود                   . است  
 است كه در كتـب درسـي        ايران امروز با چه نارساييها و مشكالتي دست به گريبان است ؟ اين ها مطالبي              

توجـه بـه ارزيـابي    . ما قزاقستان به فرزندانشان آموختـه مـي شـود        ) همسايه آبي ( مدارس كشور هماسيه    
  . ديگران نسبت به ديروز و امروز ما و داوري آنان رانبايد امري سهل انگاشت 

  

  . ايران، قزاقزستان، كتاب هاي درسي:كليد واژه ها
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  وسي در آثار اخوان ثالث بر اساس نظرية ترامتنيتبررسي بازتاب شاهنامة فرد
   دكتر داود اسپرهم
  اميد سلطاني

  
  ژرار ژنت نظريه ترامتنيت را با توجه به آشنايي با نظريه بينامتنيت ژوليا كريستوا در نيمه دوم قرن بيـستم            

 -3. رامتنيـت  ف-2.  بينامتنيـت -1: نظريه ترامتنيـت بـه پـنج بخـش تقـسيم مـي شـود             . ميالدي مطرح كرد  
يكي از شاخص هاي شـناخت فرهنـگ يـك ملـت، شـناخت      .   بيش متنيت- 5. پيرامتنيت-4 . سرمتنيت

يكي از بهترين اسـطوره مـتن هـاي فرهنـگ ايرانـي             . اسطوره متن هاي آن و تحوالت و تأثيرات آنهاست        
در ايـران و    شاهنامة فردوسي است؛ شاهكاري كه در طول هزار سال گذشته بر صـدها شـاعر و نويـسنده                   

مهدي اخـوان ثالـث از جملـه ايـن گـروه عظـيم              . جهان به طور مستقيم و غير مستقيم تأثير گذاشته است         
متأثران شاهنامه است كه در بسياري از اشعار خود با الهام از مضامين عميق و سبك بديع شـاهنامه دسـت           

 بـر آننـد كـه بـر اسـاس نظريـه             نگارندگان در اين مقاله   . به خلق اشعاري به پيروي از فردوسي زده است        
ترامتنيت، به صورت مدون و منسجم اين تأثيرات را در اشعار اخوان ثالث مـورد بررسـي و تحليـل قـرار                      

  .دهند
  

  .شاهنامة فردوسي، اخوان ثالث، ترامتنيت، بينامتنيت: كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 ياستاديار دانشگاه عالمه طباطباي 
دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبايي  
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  )استقبال ،  بدرقه و درآمدن به خانقاه(آداب و رسوم خانقاهي  
 اسپرهم دكتر داود 

  مرضيه رستگار      
  

ايـن  . محلّي براي زندگي، و مكاني براي انجام اعمال عبادي و اجـراي مناسـك صـوفيان بـود                  خانقاه      
 و  بدرقـه  و   استقبالرسوم  . ساختها را از ساير امكنة عبادي متمايز مي       اي داشتند، كه آن   ها آداب ويژه  بقعه

سفركردن و هميشه . آمدندر يكي از همين آداب به حساب مي به خانقاه نيز، در شمادرآمدن يا ورودآداب 
هايي كه پذيراي اين صـوفيان مـسافر        ها، مكان هاي اصلي تعاليم صوفيان بود و خانقاه      بودن، از آموزه  مسافر
شـد كـه بـا اعمـال و رفتـار           طوركلّي زندگي صوفيانه، به نوع خاصـي از زنـدگي اطـالق مـي             به. شدندمي

ها نيز، آداب   رفت مسافران به خانقاه   وپس بديهي است، براي آمد    . ، گره خورده بود   مخصوص به اين گروه   
در اين مقال سعي بر اين بوده، تا با ارائة شـواهدي از متـون، در بخـش اول، بـه                     . خاصي لحاظ شده باشد   

يز آدابـي بيـان   دادند و در بخش دوم نآدابي اشاره گردد كه خادمان مقيم خانقاه، در قبال مسافران انجام مي    
  .دادها، انجام ميشود كه خود مسافر، در هنگام ورود به آن مكان

  
 . خانقاه، بدرقه، استقبال،آداب و رسوم:  هاكليدواژه
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  در راستاي توسعه و ترويج آن
  زهرا استاد زاده
  ارسالن قرباني

  
ر زباني سخنگويان يـك زبـان       أثيبرنامه ريزي زباني به كليه تالش هاي فري و جمعي براي تحت ت                    

ـ شايد اين كلي ترين و در عين حال جامع ترين ت          . در داخل  وخارج از كشور گفته مي شود         ف برنامـه   عري
به طول كلي برنامه ريزي زبان به سه نوع برنامـه           . ريزي زبان باشد كه در برگيرنده انواع آن نيز  مي باشد             

ثير گذاري بـر رفتـار زبـاني        أهدف برنامه ريزي پيكره ت    . ريزي پيكره  شان و زبان آموزي تقسيم مي شود           
ي اسـتا برنامـه ريـزي شـان در ر       . افراد جوامع در سطح پيكره يا ماده زبان در خارج و داخل كشور است               

 بـه  زبـان  چـون  مسائلي حوزه اين در ٰارتقاء شان يك زبان از طريق گسترش نقشي و توزيعي زبان است             
 .... و علـوم  آموزش و انتقال ابزار عنوان به زبان و فرهنگي سرمايه يك نوانع به زبان ، ملي هويت عنوان
 سـه  اين و زباني  شان ريزي برنامه براي است ابزاري نوعي به پيكره ريزي برنامه هدف . شود مي مطرح
ي نخستين اقدام مهم در برنامه ريزي زباني بـراي كرسـ    . ه ريزي نقش تنگاتنگي با يكديگر دارند        برنام نوع

استادان بـومي ، زبـان        هاي زبان وادبيات فارسي در خارج از كشور، آگاهي از وضعيت موجود كرسي ها ،              
آموزان و سرفصل هاي درسي ، نگرش زبان آموزان و سياست هاي دولتي هـر كـشوردر خـصوص زبـان                    

در امـر   دبيرخانه گسترش زبان فارسي و ايران شناسي با سـابه درخـشان             . فارسي و امر گسترش آن است       
 كشور دنيا بي ترديد يكي    70 استاد و مدرس زبان فارسي به بيش از          200گسترش زبان فارسي يعني اعزام      

دبيران هر دو سال يكبار بـه امـر بـه روز رسـاني              . از منابع مهم براي گردآوري اطالعات مذكور مي باشد          
در . خير پرداختـه شـده اسـت        در اين مقاله وضعيت كرسي ها طي دو سال ا         . اطالعات مذكور مي پردازد     

اين مقاله با جمع آوي اطالعات از نگرش هاي زباني و سطح آگاهي مخاطبان كرسي هاي زبان فارسي در                   
خارج از كشور و نظر سنجي از زبان آموزان و وصعيت كلي زبان فارسي در هـر كرسـي در واقـع اولـين                        

  . ر خارج از كشور صورت گرفته است اقدام باي برنامه ريزي زباني جهت امر گسترش زبان فارسي د

________________________________________________________________________ 
  كارشناس ارشد آموزش زبان فارسي در دبيرخانه ستاد گسترش زبان فارسي و ايران شناسي در خارج از كشور مركز

 همكاري هاي علمي بين المللي ، وزارت علوم ، تحقيقات فناوري
 الملل، دانشگاه خوارزميدانشيار روابط بين  
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موضوع سياست هاي زباني از جمله مباحث مهم برنامه ريزي زباني است و سـپس اجرايـي آن كـه خـود      
  .بخش بسيار مهم تري محسوب مي شود 

  
گسترش زبان فارسي ،      برنامه ريزي زباني ، سياست گذاري زباني ، نگرش به زبان فارسي ،              : ها ژه  كليد وا 

   .سي هاي زبان فارسي در خارج از كشوروضعيت كر
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 فارسي زبان تهديدهاي و ها فرصت

 فارسي زبان مختلف هاي لهجه و ها گويش پيرامون مسايل بر تاكيد با

  استادزاده زهرا
  طالبي اله فرج

 
. اسـت  ملـت  يـك  هـويتي  عناصـر  از و مشترك رسوم و اداب دين، سرزمين، به تعلق احساس      زبان،

 برخـي  ليكن كرد، مشخص دقيقاً توان نمي ملي هويت دادن شكل در را عناصر اين از هريك سهم گرچه
 تـداوم  و دادن شكل در فارسي زبان. كرد قلمداد ملي هويت وجودي و اصلي هسته توان مي را عناصر از

 آن قعيتمو و فارسي زبان به مختصري اشاره از بعد مقاله اين  در .دارد را نقشي چنين ايرانيان ملي هويت
 مـشكالت  و مـسايل   بـه  فارسي زبان مختلف هاي گويش به اي اشاره و دنيا رايج زبانهاي  ديگر كنار در

 ايـن  از بيگانگـان  احتمـالي  هـاي  اسـتفاده  سـو  و فارسـي  زبان مختلف هاي لهجه و ها گويش به مربوط
 و ايرانـي  بانهـاي ز پژوهـشكده  «تإسـيس   جملـه  از راهكـار  ارائه به سپس و  است شده پرداخته موضوع
 هـاي  سرفـصل  و هـا  برنامه پژوهشكده، اين اهداف.است شده اشاره »فارسي زبان هاي لهجه و ها گويش
 مقالـه  مباحـث  جملـه  از...و زمينـه  اين در علمي هاي سياست از اي مجموعه تعريف  ها، گرايش درسي،
 .باشد مي مذكور

  

 برنامـه  علمـي،  سياسـت  فارسي، زبانهاي فارسي، هاي لهجه ايراني، هاي گويش ملي، هويت :ها واژه كليد
  .ملي اتحاد ، زباني ريزي
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  بررسي رند در ديوان حافظ و كلّيات شمس تبريزي
  خدابخش اسداللهي

  آبادي هدي خرّم
  

ترين مفاهيمي كه در شعر فارسي راه پيدا كرده است،  ترين و در عين حال نمادي يكي از برجسته      
اين واژه با شناسنامة مفصلي كه در طول تاريخ بشري داشته است در سير .  است»رندي«و » رند«واژة 

يكي از . تاريخي خود گاهي منفور و گاهي محبوب بوده است، گاهي در اوج و گاهي در حضيض
رساند، خواجه  ي كمال و تعالي مي ترين مقامات دنيوي به باالترين ذروه شاعراني كه اين لفظ را از پست

ي قيود بشري شسته  در شعر حافظ در مفهوم انساني واال كه دست از همه» رند«. زي استحافظ شيرا
در اين جستار بر آن شديم تا رند خواجه حافظ . اي و مثبت خود به كار رفته است وره است درمفهوم اسط

ها را تحليل  هاي آن ها و تفاوت را با رند موالنا در كلّيات شمس تبريزي بررسي و مقايسه كرده و شباهت
حافظ و (در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه به كارگيري لفظ رند در ديوان هر دو شاعر . و تجزيه كنيم

هايي عمده  هاي بسيار، تفاوت ي آنان، با وجود شباهت مشي انديشه با توجه به دغدغة فكري و خط) موالنا
  .دارد

  

  .نا، نماد حافظ، شمس تبريزي، رند، قلندر، موال: ها واژه كليد
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  سعدي گلستان در نحوي فراهنجاري
اسداللهي خدابخش دكتر  

كركرق علي محمدي زينب   
  

 مقـدماتي  مباحـث  طـرح  از پس منظور اين براي. است گلستان در نحوي فراهنجاري مقاله،       موضوع
 جدايي ل،فع حذف همچون مشخّصه هاي  بر فرماليسم، مكتب در برجسته سازي  و آشنايي زدايي  درباري
 عنـوان -بـه  ... و ضـمير  پـرش  مركب، فعل اجزاي جدايي جمله، اركان جابجايي معطوف اليه،  از معطوف

 را خواننـده  هنري، مكث ايجاد ضمن مي كند  سعي گلستان در سعدي كه گفته ايم  نظم آفرين،  مؤلّفه هاي 
 و نمايـد  معنـي  كثـرت  و عتنـو  مفهومِ القايِ او در كرده، تشويق خود شعر خاص زيبايي هاي  به توجه به

  .دهد انتقال مخاطب به ويژه خلّاقيت هاي با و به خوبي را خود ذهني صورت هاي ترتيب، بدين
  

  .خلّاقيت برجسته سازي، سعدي، گلستان نحوي، فراهنجاريِ :واژه ها كليد

________________________________________________________________________ 
 ات و زبان استادياراردبيلي محقّق دانشگاه فارسي ادبي 
 اردبيلي محقّق دانشگاه ارشد كارشناسي دانشجوي 
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  ي اشعار سهراب سپهري در آيينه» زندگي و مرگ«بازتاب 
 خدابخش اسداللهي
 آذر خاني

  
توان گفت كه   مي. رود    زندگي و مرگ از ديدگاه سهراب سپهري، مسئلة مهمِ تحقيقِ حاضر به شمار مي             

ويسنده قصد دارد در دو     .عصرِ وي در اين زمينه متفاوت است        ديدگاه سپهري از نظرگاه بيشتر شاعرانِ هم      
نظـور، در بخـش اول   بـه همـين م  . بخش بازتاِب زندگي و مرگ را در شعر سهراب سپهري بررسـي كنـد       

نوا با شاعرانِ معاصر خود، نغمة نوميـدي        گويد كه وي، ابتدا هم    ضمن بررسيِ زندگي از منظر سپهري، مي      
هـاي درونـي، از     اما پس از آشنايي با عرفان شرق دور، بيشتر به سير بـاطني و تجربـه               . دهدو يأس سر مي   

 در بخشِ بعدي، ضمن طرح مسئلة مرگ از نگاه          .آوردروي مي ... جمله خلوت، خاموشي، تنهايي، تأمل و       
تنهـا از آن    دانند، نه چيز مي عصرش كه مرگ را پايان همه     كند كه وي برخالف شاعرانِ هم     سهراب، بيان مي  

هدف مقاله اين است كـه      .كندناخشنود نيست، بلكه آن را براي كمالِ عالم هستي الزم و ضروري تلقّي مي             
هاي شعريِ سهراب سپهري، بتواند ديدگاه سـپهري را نـسبت بـه زنـدگي و        نمونهخواننده با دقّت نظر در      

  .هاي معاصر تشخيص دهدهاي عميق و اساسيِ اين ديدگاه را با ديگر ديدگاهمرگ دريابد و بتواند تفاوت
  

  .زندگي، مرگ، شعر و انديشة سهراب سپهري :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 ات فارسي دانشگاه محقّق اردبيلياستاديار زبان و ادبي 
 ات فارسي دانشگاه محقّق اردبيليكارشناس ارشد زبان و ادبي 
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  گلستان در ساده نويسي و صميميت صداقت، بالغيِ ويژگي هايِ بررسي
   اسداللهيخدابخش دكتر
  كركرق علي محمدي زينب

  
 لحـاظ  از را گلـستان  بـارزي  نحو-به امر، اين. است گلستان در ساده نويسي  حاضر مقاله ي        موضوع

 است آن نويسي-ساده از مراد. است ساخته متمايز آن نويسنده ي  با خواننده همراهي و عميق فهم و درك
به  سعدي.باشد بهره مند  زيبايي و هنر و ذوق مظاهر از بسياري از لفظي، سادگي وجود با نوشته ،  يك كه

 سـبك  بـه  را گلستان نويسندگي، ويژگي هاي  از بسياري با است توانسته اعجاب انگيزي  به طور  و خوبي
بـه   مطلـب  بيـان  زا مأنوس، عبارات و تركيبات الفاظ، استعمال ضمن وي. دهد ارائه خوانندگانش به ساده

 گونـاگون  و وسيع اطالعات و تجارب وي كه معني بدين. مي پرهيزد  فهم از دور و مبهم پيچيده، صورت
به گونـه    واقع نگري،  و ايمان صميميت، صداقت، با قصار، كلمات و كوتاه حكايت هاي  قالب در را خود
   .باشد نزديك آنان فهم درجه ي به و مؤثّر بسيار كه نمايد ارائه خود خوانندگانِ به اي
  

   .گلستان واقع نگري، باور، صميميت، صداقت، سادگي، :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 اردبيلي حقّقم دانشگاه استاديار 
 اردبيلي محقّق دانشگاه ارشد كارشناسي دانشجوي 
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  سعدي گلستان در تحرّك و تنوع منشأ مناظره،
اسداللهي خدابخش دكتر  

كركرق علي محمدي زينب   
  

 مختلـف،  فنون داشتنِ همچون داليلي به فن اين. است گلستان در مناظره فن بررسي مقاله،        موضوع
 دربـاره ي   مقـدماتي  ذكر از پس تحقيق، اين در. است گذاشته گلستان هاي-حكايت اغلب در زيادي تأثير

 تنوع ايجاد عوامل به عنوان  مؤلّفه پنج طيِ آن، مختلف فنون مناظره، اهداف و انواع محتوا، پيشينه، تعريف،
 بررسـيِ  به ،»گوينده لحن وصف «عنوان ِ  با اول مؤلّفه ي  در. مي گردد  بررسي و طرح مناظره در تحرّك و

 نگـه داشـتن    پويـا  و زنـده  «مشخّـصه ي   بـا  دوم ويژگيِ در. پردازيم-مي گوينده عاطفيِ گوناگون حاالت
 عنـوان  بـا  نيـز  سـوم  مؤلّفـه ي   در. كرده ايـم   توجه استشهادها و قول ها  نقل از استفاده به ،»مناظره فضاى

 بيان را مختلف اصطالحات و واژگان صفات، استعمال نحوه ي  ،»متناسب عمتنو زبان و سبك   از استفاده«
عكس  تفاوت ذكر به »شركت كنندگان  واكنش هاى  وصف «مشخّصه ي  تحت چهارم ويژگي در. كرده ايم 

 عنـوان  با هم پاياني مؤلّفه ي  در. پرداخته ايم  آن ها  اجتماعي موقعيت هاي  اساس بر اشخاص العمل هاي 
 ... و نهـي  و امـر  اعتـراض،  تأييـد،  همچـون  گوينده، حاالت انواع به »گوينده حالت و عموض دادن نشان«

    .دانسته ايم گلستان حكايات در تحرك و تنوع ايجاد موجب را فنون اين همه ي و زده ايم دست
  

   .گلستان تحرك، و تنوع مناظره،: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 اردبيلي محقّق دانشگاه استاديار 
 اردبيلي محقّق دانشگاه ارشد كارشناسي دانشجوي 
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  هاي سمبوليسم در اشعار شهريارجلوه
  اسداللهيدكتر خدابخش 

  عادل نورآذر
  

ات فارسـي و همچنـين               در اين مقاله پس از تعريف و بيان ويژگي             هاي سمبوليسم و تـأثير آن در ادبيـ
هاي پيوند، تار و پود اشـعار      دلبستگي شهريار به جريان رمانتيسم و عناصر نمادين رمانتيك، كه چون حلقه           

گردد كه شهريار با    همچنين ذكر مي  . شود، پرداخته مي  اين شاعر را به هم جوش داده و جال بخشيده است          
فرو رفتن در جزئيات نمادهاي جذّاب ديداري در بسياري از اشعار خود، پويايي تـصويري زيـادي ايجـاد                   

ي كند كه با احوال رمانتيك شعر در تناسب كامل است و بر چنين بستري است كـه تـصويرهاي زنـده                    مي
هاي سمبوليـسم و اهـداف آن،       در اين مقاله به تعريف    . ر جان گرفته است   سمبوليسم رايج و ابداعي شهريا    

ها اشاره خواهد شد و در نهايـت، نمادهـاي مرسـوم و همچنـين، نمادهـاي                 بندي آن خاستگاه نماد و طبقه   
       .                                                  ابداعي شهريار در اشعارش، مورد بررسي قرار خواهد گرفت

  
  . سمبوليسم يا نمادگرايي، سمبوليسم در ادبيات فارسي، خاستگاه نماد، سمبوليسم و شهريار:ها كليد واژه

________________________________________________________________________ 
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقّق اردبيلي 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقّق اردبيلي 
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  بازتاب رمانتيسم در اشعار شهريار
                                                خدابخش اسداللهي
  عادل نورآذر

  
هاي مكتب رمانتيسم در اروپا و نيز تأثير آن در آثار رمانتيك            فهدر اين مقاله ابتدا، پيدايش اصول و مؤلّ            

هايِ پس از آن، دلبستگي شهريار به اين مكتب و بازتاب آن در سروده         . ايراني مورد بحث قرار گرفته است     
گرايـي، انـدوه و     هاي احساس وي كه با رقّت احساس و عواطف انساني عميق همراه است، در ذيل عنوان             

نويسي، گرايش به طبيعت، توصيف زندگي روسـتايي،        آرايي، عاميانه خيل،  فضاسازي و صحنه    افسردگي، ت 
كـه شـعر    نتيجـه آن  . بازگشت به دوران كودكي و كشف شهودي و عرفاني مورد بررسي قرار گرفته اسـت              

هاي اصلي و فرعيِ مكتب رمانتيسم اسـت كـه اغلـب           ي مناسبي براي ظهور و بروز ويژگي      شهريار، عرصه 
  .اي احساسي، غنايي و منحصر به فرد بيان شده استشيوههب

  
نويـسي، بازگـشت،    گرايي، اندوه، تخيل، فضاسازي، عاميانه     رمانتيسم ايراني، شهريار، احساس    :هاكليد واژه 

                                                                                                            .كشف شهودي

________________________________________________________________________ 
 ات فارسي دانشگاه محقّق اردبيلياستاديار زبان و ادبي 
 ات فارسي دانشگاه محقّق اردبيليدانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبي 
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   سوررئاليسم و سپهري سهراب
  )سپهري سهراب كتاب هشت در سوررئاليستي تصاوير بررسي(

  اسداللهي خدابخش دكتر
  لوكاليه اسمعيلي پور مينا

  
 كـه  تصويري است، شده بنا تصوير بر شعرش اساس كه دريافت مي توان  سپهري، اشعار به نگاهي       با
 مكتـب  بـين  كـه  مـشتركاتي  و شـباهت هـا    اسـاس  بـر  همچنين. وا مي دارد   انديشه و تأمل به را خواننده

 اشـعار  تـصويري  ويژگـي هـاي    بررسـي  به تا شد بر آن  نگارنده دارد، وجود او شعر با غرب سوررئاليسم
 بـه  اول نگاه در حاضر مقاله ي .بپردازد مسوررئاليس مكتب نگاه از سپهري سهراب كتاب هشت در موجود
 خـرد،  جـاي  بـه  شـهود  و كشف بر تكيه: قبيل از سوررئاليسم نهضت توانمندي هاي  و ويژگي ها  بررسي
 بـه  سـپس  و... عشق و ديوانگي هزل، ادراك، غبار روبي  رواني، لحظه ي  خودكار، نگارش رؤيا، و خواب
 در كـه  شـواهدي  بـا  سـرانجام . مي پردازد    سپهري اشعار با ويژگي ها  اين از برخي معادل سازي  و تطبيق
 شـعر  مبـاني  و اصول از بسياري سپهري شعري سبك كه مي رسد  نتيجه اين به دارد، وجود سپهري اشعار

 بـا  شعري اش  تصاوير و سپهري ارتباط ميزان كردنِ تعيين پژوهش، اين از هدف.داراست را سوررئاليستي
   .مي باشد پيوند اين بيانگر كه شواهدي تحليل و ذكر همچنين و سوررئاليسم مكتب

  
  .ناخودآگاه سوررئاليسم، تصوير، سپهري، سهراب :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 اردبيلي محقّق دانشگاه فارسي ادبيات و زبان استاديار 
 اردبيلي محقّق دانشگاه فارسي ادبيات و زبان ارشد كارشناسي دانشجوي 
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  جادو پزشكي در شاهنامه و ايران باستان
  فاطمه اسفندياري مهني

  
ع پزشكي و روش هاي گوناگون درماني آن قدر با جادو در پيوند بوده است كه امروزه نيز كتابي راجـ            

پزشكان كهن و درمـانگران همـان       .به ادعيه ديني و علوم غريبه نيست كه از موارد جادو پزشكي تهي باشد             
شـناخت خـواص    .كاهنان و جادوگران بوده اند و در تمدن هاي گوناگون جهان اين امري رايج بوده است               

 خواص سـنگ هـاي   دانش.گياهان ،به ويژه خواص جادويي و درماني آن ها با گياه شناسي در پيوند است              
در ايـن مقالـه سـعي شـده         .و كاربرد آن ها در جادوگري جايگاه ويـژه اي دارد          ) احجار كريمه (گرانقيمت  

است به بررسي موارد جادودرماني از جمله جادوي هوميوپاتيك  در درمان يا پيشگيري از بيماري هـا در                   
 .شاهنامه فردوسي پرداخته  و موارد آن نشان داده شود

  

 .پزشكي، جادو ، فردوسي،  شاهنامه : هاكليد واژه
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  بندي و تحليل ساختار رؤيا و نقش آن در متون صوفيهطبقه
  كتايون اسفندياري

  
اي از دانند و در آثـار خـود، رؤيـا را بـه عنـوان جلـوه           اي به عالم غيب مي    اهل تصوف رؤيا را پنجره          

هاي غيبي از موضوعات بنيادين     جاكه شهود و ادراك   از آن . اندمدركات غيبي مورد توجه و بحث قرار داده       
هـاي  يابد؛ از سوي ديگر، بخش قابل توجهي از زيبايي        تصوف است، بررسي رؤيا در اين متون اهميت مي        

-طور كلي تجربيات عارفانـة آن     هاي آنان از عوالم رؤيا و به      هاي صوفيان، مرهون نگارش و گزارش     نوشته

 ديدگاه صوفيه دربارة موضوع رؤيا و بررسي رؤياهاي شخصي صـوفيان در             رسد تبيين به نظر مي  .  هاست
نمونه هاي روياهاي ذكر شده در آثار ادب عرفاني در هـر اثـر              . تر آثار صوفيه مؤثر باشد    فهم بهتر و عميق   

بـراي نـشان دادن ايـن كاركردهـا،     . انـد با توجه به نوع اثر ـ گفتمان غالب متن ـ  كاركردي خـاص يافتـه    
هايشان و نيز دست يافتن به ساختاري مـشابه بـراي نگـارش رؤيـا در متـون صـوفيه،                    ها و شباهت  تفاوت
  .بندي شده استشده در متون عرفاني ازنظر ساختاري بررسي، تحليل و طبقههاي انتخابنمونه

  
  .بندي متونخواب ديدن، گفتمان، رده، تصوف، رؤيا، عرفان:هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
  ادبيات فارسيكارشناس ارشد 
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   و انواع آننگاهي دوباره به كرامت
   بهاءالدين اسكندري
  حميد عباسي

  
مـرده از     هـاي خـو گرفتـه بـا عـادات و دل             هاي شگرف و خارق عادت، هميشه براي انـسان          پديده        

اي بر وجود جهان      اي و نشانه    گاه كه بينه    ها آن   اين پديده . اند  ها، جذاب و خواستني و گفتني بوده        روزمرگي
اي نـامعلوم   هاي نگران از آينـده  اند و دل آور بوده  عالم محدود و فناپذير و كسالت    هايي ماوراء اين    يا جهان 

را به ارتباط كساني بـا خداونـد و عـالم مـاوراء و اسـتمرار آدمـي تـا ابـديت و حيـاتي پايـدار اطمينـان                             
و داسـتان حـضرت     ) ع(حكايت حواريون حضرت عيـسي       .اند  تر شده   تر و گفتني    اند، خواستني   بخشيده  مي

ابراهيم و نيز ياد كردن خداوند از معجزات به عنوان بينه، خود برهاني است بر ميل و نياز آدميان بـه ايـن                       
ادبيات صوفيانه و عارفانه ما  در پاسخ به همين نياز و به عنوان تأييدي               . مهرهاي تأييدبخش و اطمينان آور    

ها و سرشار از كرامات و خوارق         ريكا  ها و شگفت    بر واليت اوليا و سالكان، مشحون است از ذكر شگفت         
هـا را بـه وجـود     بندي منطقي و علمي از آن تنوع گسترده اين كرامات به تدريج نياز به ارائه تقسيم . عادات

يكي از آن سبكي كه عمـدتاً       : هايي در اين جهت، دو تقسيم بندي مطرح است          در ميان كوشش  .آورده است 
بندي ديگر از مناوي كه ريشه در تفكرات ابن عربي دارد             قسيمهاي عيني و ملموس است و ت        ناظر به پديده  

هـايي كـه راهـي        انـد بـا پديـده       ي عيني دارند و غالبـاً مـرتبط         و بيشتر ناظر به كراماتي است كه كمتر جنبه        
در  اين مقال،ضمن بررسي انواع خوارق عادات،ديدگاه عرفا نسبت بـه            . گشايند به عوالم مختلف غيب      مي

بندي مذكور و با توجـه بـه آثـاري از قبيـل               اب و واقعه و مكاشفه، با عنايت به دو تقسيم         كرامت،انواع خو 
 األنس جامي و تذكره االولياء عطار، نگاهي دوباره خواهيم انداخت به انواع كرامت و فراواني آنهـا     نفحات

  .هاي مختلف در ميان عارفان و سالكان طبقه
  

  .االنس، تذكره االولياء بندي كرامت، نفحات  تقسيمعادت، كرامت،عرفا، خارق :كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه قم 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم 
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  صفت فاعلي در شاهنامه ي فردوسي
  مسعوداسكندري
  كمال الدين يموتي

  
نتيجـه اي كـه از بررسـي كتـاب هـاي            . صفت فاعلي از جمله مقوله هاي دستور زبان فارسي است                 

به تعريف اين مقوله پرداخته شده است و        دستور زبان حاصل مي گردد اين است كه در اين كتاب ها تنها              
حال آنكه يكي از مباحـث مهـم زبانـشناسي          .به جنبه هاي كاركردي آن چندان كه بايد توجهي نشده است          

بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت كه نگرش دستورنويسان به ايـن             .نوين بررسي كاركردهاي زباني است    
ررسي كاركردهاي آن به عنوان يكي از مباحـث دسـتور زبـان             از اين روي ب   .مقوله، عمدتاً، ايستا بوده است    

در  اين مقاله كاركردهاي صفت فاعلي در شاهنامه ي فردوسي، به عنوان         . فارسي ضروري به نظر مي رسد     
حوزه كار ايـن    .متني كه در آن زبان به شكلي عالي به كار گرفته شده است، مورد بررسي قرار گرفته است                 

در بخش اول بر خالف كتـاب       . تقسيم مي شود  » كاركرد معنايي «و  » رد تصويري كارك«تحقيق به دو بخش     
هايي كه در آن ها براي تصويرسازي شعري صرفاً  قائل به عناصر بالغي بوده انـد، تـصوير زبـاني مـورد                       

بخش كاركرد معنايي اين تحقيق رويكردي زبانشناختي و معنـي شـناختي دارد، و              . توجه قرار گرفته است   
پس از بررسي كاركردهاي صفت فـاعلي در        . بهره گرفته شده است   » نشانداري التزامي «ز مبحث   خصوصاً ا 

اوالً حـوزه تحقيـق و شـناخت آن تنهـا بـه مباحـث               : شاهنامه ي فردوسي مي توان به اين نتيجه رسيد كه         
ي بـه  دستور زبان محدود نمي ماند، در ثاني نشان داده مي شود كه تصويرسازي شعري در شاهنامه فردوس           

وسيله خود زبان نيز صورت گرفته است، ثالثاً مشخص مي گردد كه فردوسي از صفت فـاعلي بـه عنـوان                     
، براي اهدافي چون نشان دادن اختالف معنايي، تخصيص موصوف براي اهـداف خـاص و     »مؤلفه معنايي «

  . نشان دادن جهان بيني خويش، بهره گرفته است
  

ردوسي، تصوير زبـاني، معنـي شناسـي، مؤلفـه معنـايي، نـشانداري               صفت فاعلي، شاهنامه ف    :كليد واژه ها  
  .التزمي

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران 
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  نقد اجتماعي رمان هزار خورشيد تابان
  دكترعليرضا اسالم
  دكتر زينب نوروزي
  سيد عليرضا جعفري

  
جنگ در افغانستان تحوالت عظيمي در ابعاد اجتماعي و فرهنگي اين كشور پديد آورد و اين مسئله در       

در اين مقاله پيوند ادبيات و جنگ در جامعه ي افغانستان بر اساس رمان هـزار  . بي خود را نشان داد   آثار اد 
خورشيد تابان از خالد حسيني نشان داده شده است و سعي شده كه از منظرنقد جامعه شـناختي شـيوه ي                     

ريانـات سياسـي    اين مقاله  با بررسي مختصر ج      .انعكاس تحوالت اجتماعي در جامعه ي مذكور ارائه شود        
از طـرف   .باالخص جنگ و طالبان نشان مي دهد كه هزار خورشيد تابان تا چه حد متاثر از اين امور است                  

اين .ديگر، در اين رمان به سير تحول موقعيت زنان در جامعه ي افغانستان در طول سه دهه نيز مي پردازد                    
صيفي، رمـان هـزار خورشـيد تابـان را          تو_پژوهش با تكيه بر مولفه هاي نقد اجتماعي و به روش تحليلي           

  .بررسي مي كند
  

  . رمان، جامعه شناسي،جنگ، هزار خورشيد تابان، افغانستان،زن:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار جامعه شناسي دانشگاه بيرجند 
 ديار زبان وادبيات فارسي دانشگاه بيرجنداستا 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند 
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  هاي حميد مصدقرمزشكافي نمادها در سروده
  پور سيفي                                                  سيدمرتضي اسماعيل

                    
نماد و نمادپردازي يكي از ويژگي هاي مهم شعر معاصر است كه در گسترش دامنة تأويلي شـعر،                           

در آثار شاعران معاصر، اشعاري پربها وجود دارد كه داراي معاني نمادين هستند؛ بـه               . نقش به سزايي دارد   
ها مـستلزم   يابي به آن  يا معناهايي پنهان وجود دارد كه دست      اين معني كه در پس معناي ظاهري آنان، معنا          

هايي كه خوانندگان اين گونه اشـعار از ديربـاز تـاكنون از             در واقع دشواري  . تالش و كوشش فراوان است    
جهت تفسير و تأويل نمادها جهت دريافت معني و مفهوم مورد نظر شاعر داشته اند خود گـواه دشـواري                    

، يكي از شـاعران  )ش.  ه 1318 ـ  1377(حميدمصدق  .ي حاكم بر آثار نمادگراستنمادپردازي و پيچيدگ
هـاي نمـادين در طيـف    وري از تمهيدات هنـري، از واژه مطرح معاصر است كه در اشعار خود ضمن بهره      

تواند روشنگر وجوه امتياز او از ديگر شـعراي  ها    ميوسيعي از اشعارش بهره جسته است؛ كه بررسي آن    
درفش كاويـان، آبـي     (مقالة حاضر برآن است كه برخي نمادها را در مجموعه اشعار مصدق              .ر باشد معاص

مورد بررسي و مداقه قرار داده ) هاي صبوري و شيرسرخ ها، سالخاكستري سياه، در رهگذرباد، از جدايي   
 هـدف نگارنـده مـي     يابي به ايـن     و ارزش و زيبايي اين ترفند هنري را در شعر وي بنماياند و براي دست              

  .كوشد تا به بيان شواهدي در اين باب بپردازد
  

  . حميدمصدق، نماد، ادبيات معاصر، مجموعه اشعار مصدق : هاكليد واژه

________________________________________________________________________ 
 دبير دبيرستان هاي شهرستان الهيجان كارشناس مهندسي كامپيوتر 
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اي پنجه عليرضا ديداري تأملي در اشعار  
  زاده اسماعيل يوسف دكتر

  باطني نصيبي عذرا                                                                                                   
  

  هنـر  از  اسـتفاده  بـا  شـاعر  كه  است معاصر ادبيات از ادبي اي گونه concreet verseشعرديداري      
 ديـداري،  شـعر  در.زنـد  مـي  نـوين  سـبكي  آفـرينش  بـه    دست شعري، اسلوب ريختن هم به و گرافيك

 و كننـد  مي استفاده درشعر ديداري و بصري هاي جنبه از برندو كارمي ديگربه اي گونه رابه شاعران،زبان
 كلمـات،  بـا  بـازي  طريـق  آن،از در يعنـي  ؛ ديـداري  -نوشتاري است شعري ديداري، شعر ترتيب، اين به

 بـه  آيدو مي در ديداري طرحي صورت به شعر ظاهر كه نويسند مي اي گونه به را شعر واژگان و حروف
 مخاطـب،  بـر  گذاري تأثير براي بنابراين. شود مي پرداخته مفهوم از بيش معموالً ر،شع گرافيكي ظاهر اين
 و نگريـست  آن به بايد فقط بردن، لذت و آن مفهوم درك براي بلكه خواند بلند صداي با را آن توان نمي
 امـروز  رشع هاي طلبي تفنن ي ادامه در) 896: 1376 انوشه،. ( برد پي آن معناي به شعر، ساختار ديدن با
 جـاي  بـه  هـا  واژه از برخـي  معنـايي  شـكل  كـردن  نقاشي با شاعران برخي كانكريت، شعر از تبعيت به و

 اين سرايندگان اي،از پنجه عليرضا اند؛ آورده پديد را معاصر شعر از جديد اي گونه ها، آن نگاري حروف
 شـديداً  گـاه  افراطي، هاي تفنن خيبر دليل به شيوه اين البته است؛ ناميده »شعرتوگراف «را آن اشعار، نوع
 در و پرداختـه  ديـداري  شـعر  بـه  گـسترده  طور به كه است شاعراني از اي پنجه رضا علي. شود مي لوث

 كـه  اسـت  شـعر  از اي جنبه توگراف شعر. ميشود يافت شعري ي گونه اين از فراواني هاي نمونه آثارش
 همـه  از اسـتفاده  تـوگراف  شـعر . سـازد  مـي  ممجـس  خواننده براي را كالم و تصوير بين گرايش و تمايل

 هـاي  ديگرگـرايش  نـافي  توگراف شعر به پرداختن كه كه نكته اين بر تأكيد با. است شعري ي ها ظرفيت
 شـعر  بررسـي  مقالـه،  ايـن  از هـدف  .ماست امروز شعر از نو وظرفيتي وضعيت پيشنهاد نيست؛بلكه شعر

 اي گونـه  ، شـعر  نـوع  ايـن  . است  اي پنجه عليرضا عاراش به رويكرد با ايران در توگراف شعر و ديداري
 هنـر  بـا  كننـد  مي سعي شعر نو اين وشاعران شود مي محسوب نو شعر در شكني سنت  و گريزي هنجار
 ارتبـاط  دو ايـن  بـين  و كننـد  خلـق  دارند مناسبت شعرشان مضمون با كه را شكلي خوشنويسي و نقاشي
  .كنند برقرار

  

  .اي پنجه رضا ،علي ،توگراف كانكريت، ديداري، ايران،شعر اصرمع ادبيات :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 نور پيام فارسي،دانشگاه ادبيات گروه استاديار 
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  در معرفي و شناخت تذكره السالكين ادهم عزلتي خلخالي
  يوسف اسماعيل زاده
  مهرنوش اسرافيل زاده

  
از . موالنا ادهم عزلتي خلخالي، از نويسندگان، شاعران  عارفـان پركـار سـدة يـازدهم هجـري اسـت                        

پـدرش  . صي او در منابع هم عصر و يا پس از وي ، اطالع مفيدي به دست نمي آيـد                  احوال و زندگي شخ   
مـدتي منـصب    . از درباريان متنفّذ بوده و ادهم خلخالي نيز در آغاز بر روش پدر ، منصب درباري داشـت                 

گويا همچون ديگر عرفا، به درويش خير انديشي دچـار شـده و از              . مدرسي دار االرشاد را برعهده داشت       
قصص الخاقاني شاملوي هروي، قديمي ترين مأخذي اسـت كـه مطـالبي در              . حرص و آز رسته است       بند

از عزلتـي   . در اردبيل اتفـاق افتـاده اسـت          1052و مطابق آن وفات عزلتي در سال        .باب علتي نوشته است     
ي تعلـيم  تذكره السالكين كتابي است  برا.  كتاب و رساله مختصر و مفصل بر جاي مانده است 24بيش از  

مؤلف در اصل آن را بـراي كـساني         . صوفيه كه مؤلف آن را بر اسلوب پرسش و پاسخ تدوين كرده است              
روش مؤلف استناد به ايات، احاديـث، روايـات و          . نگاشته كه دانش كافي در باب اسالم و تصوف ندارند           

اين كتاب را  بعـد از سـال         با توجه به قرائن موجود، احتماالً عزلتي        . سخنان مشايخ و ذكر حكايات است       
بهرة اول به معرفـي ادهـم خلخـالي، بررسـي           : اين مقاله در دو بخش نوشته شده است       . نوشته باشد    1030

در بهرة دوم به معرفي نسخه خطي تذكره السالكين         .حوادث زندگي، موقعيت علمي و آثار وي مي پردازد          
 و مباحث مطرح شده در آن، تقسيم بندي         در اين بخش از سبب تأليف كتاب،موضوع      . پرداخته شده است    

  .كتاب،شيوه نگارش آن و ديگر مسائل مرتبط، به اجمال سخن به ميان امده است 
  

  . نسخه خطي، ادهم عزلتي خلخالي، نثر فارسي، تذكره السالكين: هاكليد واژه

________________________________________________________________________ 
 استاديارگروه ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور، ايران 
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  صائبهاي  غزلوي رينظ ديوان خط درويموتي قيتطب مطالعه
يلياسماع عصمت دكتر  

  
. هـستند  وهـا يموت ي،هنـد  سـبك  ا يـ  طرزنـو  شاعران  شعر در سازيمعن و نيآفراليخ عناصر ازي  ك    ي   

 بـا ي  زبـان  وي  مفهـوم  ارتبـاط  بـا  و رنديگيم قراري  زباني  هاشبكه مركز در كهي  نيآفريمعني  ديكل واژگان
 و قيـ دق ميمفـاه  ،يزبـان ي  هـا يتداع شبكه با رينظ مراعات صنعت از استفاده ضمن مجموعه، ك ي واژگان

 در. اسـت  موثر اريبس غزل در بخصوصبا مخاطب،    شاعريي  معنا گفتمان شبرديپ در كه ننديآفريمي  كيبار
ي قاموسـ  وي  عـاد ي  معناها رهيدا از ،ياضاف وي  وصفي  هابيترك و واژگاني  برخي  شابوريني  رينظ وانيد

 آوردن ديـ پد ضـمن  تا اندرسانده مدد شاعر بهي  زباني  هاشبكه مركز در گرفتن قرار با و شده خارج خود
 51 بـا  سـپهر  مثـل ي  واژگـان  مثال . كند منتقل خواننده به زين را خودي  ذهن ميمفاه نو و عيبد اليخ ريتصاو
 بـه  شـاعرانه ي  هايسازيمعن در كاربرد بار 125 با كعبه و 166 با خاك و مورد 74 با خط ا ي استفاده مورد
مايـه و  هـاي نظيـري كـاربرد بـن    قاله ضمن اشاره به برخي موتيوهاي غزل در اين م  .اندرسانده مددي  رينظ

  .اندموتيو خط در غزلهاي نظيري و صائب با هم مقايسه شده
  
  .، خطينيرآفريتصو صائب، ،يرينظ و،يموت  :هاواژه ديكل

________________________________________________________________________ 
  عضو هيات علمي دانشگاه سمنانes_esmaeili@yahoo.com 
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 ثيرِ شاهنامة حكيم فردوسي در شبه قارة هندأت

  شيخ اشتياق احمد دكتر
  

فردوسـي بـا سـرودن      .  حماسي فارسي تاكنون كسي به پايه ابوالقاسم فردوسي نرسيده اسـت           در بيان شعر        
شاهنامه نه فقط شاهكاري در ادبيات فارسي خلق كرد بلكه يك نظم حماسي بي همتا و بي نظير سرود كه تأثير                     

پيوند ميان ايران   . ددر اين تأثيرات سرزمين هندوستان هم بي بهره نمان        . بسياري بر زبان و ادبيات جهان گذاشت      
 به روزگار پيش از     - كه امروز به سه كشور هند، پاكستان و بنگالدش تقسيم شده است            -و سرزمين پهناور هند     

شاعران، نويسند گان، فيلسوفان و متفكران اين دو كشور سازنده دو تمدن و فرهنـگ عميـق و                  . تاريخ مي رسد  
كتاب ملي ايران يعني شاهنامه كه بهترين شاهكار ادبيات         . ندريشه دار و همچنين خالق شاهكارهاي ادبي بوده ا        

حماسي در سراسر جهان شناخته مي شود، تأثير عميقي بر ادبيات فارسي هند گذاشته است و بـه همـين سـبب     
با رواج زبان و ادبيات فارسي در هند شاهنامه فردوسي شـهرت و   .شاهنامه نويسي در هند رواج بسيار پيدا كرد       

وق العاده اي بدست آورد، و شعراي متعددي نظير مسعود سعد سلمان، ابوالفرج رونـي، تـاج الـدين                   مقبوليت ف 
امير خسرو دهلوي اثري به نام آينه اسكندري        . ريزه و ديگران در سرزمين هند از شاهنامه فردوسي الهام گرفتند          

ر وزن شـاهنامه فردوسـي سـروده     يا نامه اسكندري يا اسكندر نامه خسروي دارد كه آن را در چهار هزار بيت د               
بدرالدين چاچي در شرح كارنامه محمد بن تغلق، پادشاه دهلي، مثنوي اي به نام شـاهنامه در سـي هـزار      . است

فيـضي دكنـي ملـك      . خواجه عبدالملك عصامي، فتح السالطين را به سبك شاهنامه به نظـم كـشيد             . بيت سرود 
، همـايون نامـه نخـستين تـاريخ منظـوم فارسـي را در دوره            الشعراي جالل الدين محمد اكبر، پاشـاه گوركـاني        
همچنين پادشاهان قطب شاهي براي حفظ و نگهداري تاريخ . تيموريان هند را در وزن شاهنامه فردوسي نوشت    

شاعري به نام غالم    . و فرهنگ مملكت خويش به تبعيت از شاهنامه فردوسي براي تدوين شاهنامه دستور دادند             
پو سلطان را كه شرح جنگاوري هاي تيپو سلطان، حكمران ميـسور بـر ضـد انگليـسي هـا از         حسين، فتحنامه تي  

حميد اهللا كشميري، معروف بـه فردوسـي كـشمير نيـز منظومـه حماسـي           .  ق به نظم كشيد    1198است در سال    
 بـه   تاريخي اكبر نامه را كه در شرح جنگ هاي افغانان، سيك ها و انگليسي ها است به تبع شـاهنامه فردوسـي                     

پادشاهان هند خواندن شاهنامه را هنگام جنـگ و كـارزار، بـراي بـر انگيخـتن احـساسات رزم و                  . پايان رسانيد 

________________________________________________________________________ 
 آسياي ميانهاستاديار، مركز زبان فارسي و مطالعات  ،جواهر لعل نهرو، دهلي نودانشگاه     

skishtiaque@yahoo.co.in  
 00919818812593:      موبيل
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به همين علت شاهنامه نويـسي در ادوار مختلـف مـورد            . دالوري جنگجويان بسيار الزم و ضروري مي دانستند       
 .توجه قرار داشت

هنامه فردوسي در ادبيات فارسي هند پرداختـه شـود و           در اين مقاله تالش شده است كه به تأثيرات مختلف شا          
  .جوانب مختلف آن مورد بحث قرار گيرد

  . شاهنامه نويسي، ايران، هند، ادبيات فارسي هند: ها كليد واژه
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  كاشاني كليم غزليات ومضامين درونمايه
  اظهري محبوبه

  
 شـاعر  آن وجهان ينـي   فكري افق انگرنش شاعر يك اشعار در رفته كار به ومضامين درونمايه       بررسي

 شاعر كاشاني كليم كه موضوعاتي از بسياري ساختن مشخص با تا است برآن نگارنده مطالعه دراين. است
 معرفـي  را او وجـودي  مختلف ابعاد و شخصيتي ساختار است برده كار به خود اشعار در ق.ه يازدهم قرن
مالحظـه   قابـل  بخـش  كليم غزليات. است هندي سبك به معروف شعراي از) همداني(كاشاني كليم. سازد
 اخالقـي  ديدگاه هاي  و آرزوها آمال، كننده ي  بيان راستي به كه اشعاري. مي شود  شامل را او اشعار از اي

 از مندي گله روزگار، جور و ظلم به نسبت او احساس بيانگر كليم غزليات ابيات بيشتر. اوست واجتماعي
 وهمـت  حقيقـي  ايمـان  نداشتن زاهدنما، و رياكار افراد از او تنفر آگاهي اش،  و علم شدن دانسته بي قدر 
. اسـت  پرداختـه  خـود  درونـي  دردهاي بيان به انديشه اي،  و مضمون هر از بيش آزاده شاعر اين. واالست
 ديگـري  موضوعات از. است كرده سلب او از را روزگار ظلم مقابل در ايستادگي توان كه عميقي دردهاي

 وبـزرگ  واالهمت شاعر كليم. است اخالقي موضوعات بيان پرداخته؛ ها آن به اشعارش در وفور هب او كه
 اوضـاع  از كـردن  شـكايت  درعـين  او. نمي آورد  فرود سرتسليم بنده اي  هيچ برابر در كه است انديشه اي 
بـي   و اغنـ  بـه  نيـز  را ديگـران  و نمي كند  دراز كس هيچ سوي به را نيازش دست خود، نابسامان واحوال
 بـزرگ تـرين    از وطمـع،  حـرص  تـرك  و بخشندگي به او دعوت. مي خواند  فرا انسان ها  به نسبت نيازي

 خموشـي . است مفتخر خود به آن داشتن از و اوست نزد صفت واالترين فقر،. اوست فكري دغدغه هاي 
 مربوط دروني حاالت وبيان عشق. مي دهد  خود خوانندگان به كليم كه است تعاليمي ديگر از سخني وكم
  .اوست عاشقانه ي غزليات موضوعات از يار دوري از وگله هجران به
  

  .اخالقي مضامين مندي، وگله شكوه درونمايه، غزليات، كاشاني، كليم :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 فارسي ادبيات ارشد كارشناس اصفهان اسالمي هنرهاي پژوهشگاه پژوهشگر 
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  ي عطّارنامهتأثيرِ اسطوره در ساختار و محتواي مصيبت

 دكتر اسماعيل تاج بخش

 محمدجواد اعتمادي گلريز

ترين آثـارِ عطّـار اسـت كـه در سـاختار و محتـواي خـود         نامه يكي از زيباترين و هنرمندانه    مصيبت       
نامه به وضوح قابل مـشاهده       ميانِ اسطوره و عرفان در متنِ مصيبت        پيوند. زيادي به اسطوره دارد     وابستگيِ  

ي  گـرفتنِ منظومـه    ي حاضر تأمل در اين موضوع است كـه چگونـه اسـطوره در شـكل               هدف مقاله . است
. نامه تاثير داشته و چگونه ساختار و محتواي آن به ياريِ اسطوره شكل گرفته و سامان يافته اسـت                  مصيبت

ي عطّـار،   نامهي تعاريفي از اسطوره، و نكاتي پيرامون ارزش و اهميت مصيبت          به همين منظور پس از ارائه     
به عنوانِ نمونه از ديدگاه اسطوره شناسي بررسي شده و          ي باد و پرندگان     در قسمت اصليِ مقاله دو پديده     

هـا و   در پايانِ مقالـه نيـز جـدولِ مفـاهيم، شخـصيت           . حضورِ آن دو در متنِ منظومه نيز تحليل شده است         
شود با تأمل در مطالبِ ارائه شده، اين موضوع روشن مي. نامه آمده استاي در متنِ مصيبتعناصرِ اسطوره

يقي ميانِ عرفان و اسطوره وجود داشته و چگونه اين پيوستگي، ياريگرِ آفرينشِ كتابِ بـار  كه چه پيوند عم 
بايد به اين نكته اشاره كرد كه در ميانِ شاعرانِ قـديمِ مـا، عطّـار از                 .نامه شده است  ارزشي همچون مصيبت  

ي  ويـژه در دو منظومـه      در آثارِ گوناگونِ او بـه     . ترين شاعران بوده است   آگاهترين و اسطوره  اسطوره شناس 
اي حـضوري   هـا و موجـودات اسـطوره      نامه، مفاهيم و موضوعات و شخصيت     الطير و مصيبت  زيباي منطق 

عطّار در اين دو اثرِ خود، آگاهانه و هنرمندانه اسطوره و عرفان را پيونـد زده                . كارساز و نقش آفرين دارند    
به عبارت ديگر   . انگيز است و هم معرفت آفرين     م خيال اي زيبا آفريده كه ه    اين دو، مجموعه    نشينيِو از هم  

عطّار زبانِ سمبليك و نمادينِ اسطوره را به كار گرفته است تا رمزپردازيِ عرفانيِ خود را سامان بخـشد و                    
تخيلِ پويـا و هنـرِ شـاعريِ شـگرف عطّـار            . اين چنين، اسطوره در متني عرفاني حضوري زيبا يافته است         

توانـد عناصـرِ آفـرينش را همچـون موجـوداتي زنـده، كـه در عـشق و جـستجوي                     سبب شده است كـه ب     
سته و بـه يـاريِ آن توانـسته                 . خود سرگردانند، ببيند و بپردازد      آفريدگارِ در اين مسير او از اسطوره مدد جـ
  ي عميق بيافرينداي زيبا و سرشار از تصاويرِ بديع و مفاهيمِ عارفانهمنظومه

  

  

  .نامه، عرفان، نماد، ساختار، محتوا، عطّار، مصيبتاسطوره :هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي 
 ي كارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطباييآموختهدانش 
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  قاره حوزه شبه و ساله ايران زاره سه تاريخچه روابط
ثاقب اقبال محمد  

  
 و سياسـي  و نژادي و مذهبي و نگيهفر روابط باهم كهن بس روزگاران از شبه قاره ،   ٔہحوز و        ايران

 و رندهگو يك از و همخون و خويشاوند دو هر ايران، و نده آريايي ملت دو ۔اند ہداشت صنعتي و نريه
 مـي  يكديگر دركنار بگذارند، پاي ندوستانه و ايران خاك آريايي به  قوم دو اين نياكان آنكه از پيش حتي

 كوچيدند خود اولين محل مركزي، آسياي از كه آن از پس و داشتند واحد نژاد و بهمذ و زبان و زيستند
  ۔گزيدند وطن جداگانه كشوري در يك ره و آوردند روي نده و يرانا هاي سرزمين سوي به و
  

  .صنعتي هنري، سياسي، فرهنگي، نژادي، مذهبي، روابط، تاريخ، شبه قاره، ايران، :كليد واژه ها
  

________________________________________________________________________ 
 ورهال سي جي دانشگاه فارسي، بخش دكتر رئيس 
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 بررسي مراكز آموزشي و تحقيقي

  محمد اقبال شاهد
 

ايـن شـهر در جنـوب       . ان بـوده اسـت ا           شهر بهاولپور مركز و پايتخت واليان شكوه مند ايالت عباسـي          
پنجاب بزرگترين و حاصل خيزترين شهر پاكستان و دركنار رودخانه ستلج واقع است و در زمـان محمـد                   

كـه بـه نـام مـورث اعلـي خـود ، عبـاس                 "داوود پوتاي سند      "بها ول خان ، دومين حكم فرماي خانواده         
حكمرانان عباسي فارسـي    .  ق تاسيس شد     1160/ 1747خانواده عباسيه ناميده مي شود بهاولپور در سال           "

براي تدريس علوم اسالمي و زبان هاي اسـالمي مراكـز           . دان و دوستداران فرهنگ و علوم اسالمي بودند         
 در نـواحي بهـاولپور مركـز    "اْچ شـريف   "مختلف در سارسر ايالت بهاولپور بنا نمودند و از زمـان قـديم           

/ م  117محمد عـوفي      " لباب االلباب    "و اولين تذكره شعراي فارسي      بزرگ علم و ادب فارسي بوده است        
. در همـين شـهر نوشـته شـد          )  ق   624: حـك   ( در دوره ناصرالدين قابچه     )  ق   635/م1232 – قق   572

امروز هم تعداد يادي از نسخه هاي دستنويس در كتاب خانه گپالنپه اْچ شريف محفوظ است و فهرسـت                   
همـين طـور خيـر پورتـامپوالي و         .سور دكتر غالم سرور به چاپ رسيده اسـت          آن ها نيز به كوشش پروفي     

صادق آباد از مراكز مهمي حوزه بهاولپور مي باشند و داراي هزاران نسخه هاي دسـتنويس و كتـاب هـاي          
جامعه عباسي بهاولپور و دانشگاه اسالميه بهاولپور ، مراكز بزرگ اين منطقـه بانـشد               . چاپي فارسي هستند    

در ايـن  . ول تحقيق و تدريس زبان فارسي ، حتي تا درجه دكتري زبان و ادبيات فارسي مي باشند     كه مشغ 
تحقيق از مراكز نامبرده و روال و رواج زبان فارسي نيز تدريس و آموزش اين زبان مورد بررسي قرارد داه                    

  . شده است 

________________________________________________________________________ 
  پاكستان–دانشگاه پنجاب الهور  
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  دانيميرسيدعلي هم بررسي نسخه شناسي و سبك شناسي رساله مرآه التائبين
 آذر اكبرزاده ابراهيمي

  كتر زهرا اختياريد
 

عارف تواناي قرن هشتم؛ پـرورش يافتـة مكتـب نجـم الـدين         ) ق. ه 786-713(ميرسيدعلي همداني          
در گسترش اسالم و تصوف ايراني در هند داشت، باالهام گرفتن ازتعاليم  وي كه تأثير فراواني. كبري است

مـرآت  .زبـان فارسـي و عربـي تـأليف نمـود      زخود، بيش از صد اثر عرفاني بهعارفان و عالمان ديني قبل ا
هرچنـد ايـن اثـر    . اختـصاص دارد  »توبـه « يكي از رساالت عرفاني همداني است كه بـه موضـوع   التائبين

 غزالي است؛ امـا برخـي ويژگـي هـاي سـبكي و نظريـات                احياء العلوم خالصه و ترجمه اي از باب توبة        
نگارنده پس از مقدمه اي كوتاه در دو بخـش ابتـدا بـه معرفـي                . اثر قابل توجه است    عرفاني مولّف در اين   

نسخ مختلف اين رساله از جمله نسخ كتابخانه هاي ملك، مجلس، ملّـي، آسـتان قـدس و يـك نـسخه از                       
كتابخانه گنج بخش پاكستان پرداخته و در ادامه به بيان ويژگي هاي سبكي و بالغي اين اثر همت گماشته                   

  .است
  

  .ميرسيدعلي همداني، مرآت التائبين، نسخه خطي، عرفان قرن هشتم : هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي 
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  »رموز بي خودي«و » اسرار خودي«بررسي واژه سازي اقبال الهوري در
 علي اكبرزاده محمد

  شايسته شفيعي

  
.    اسـت  در همه ي زبان ها چيزي كه زبان ادبي را از زبان عـادي متمـايز مـي كنـد برجـسته سـازي                              

هنجاگريزي يكي از روش هاي برجسته سازي زبان است كه خود به انواع مختلف تقسيم مـي شـود؛يكي                   
اين مقالـه   . از انواع هنجارگريزي ، هنجارگريزي واژگاني است كه موجب آفرينش واژگان جديد مي شود             

گريزي واژگـاني   نشان داده است كه يكي از شگردهاي اقبال الهوري در برجـسته سـازي زبـاني ، هنجـار                  
در بررسي تك تك ابيـات ايـن دو اثـر           . است به گونه اي كه اين امر باعث تشخص سبكي او شده است              

اين واژه ها ضمن افزايش گنجينه ي لغات زبـان          .  واژه ي برساخته ي اقبال يافت شده است          133مجموعاً
در آفرينش همه  . شـده اند فارسي موجب ايجاز در سخن، خلق كنايه هاي جديد و تصويرسازي هاي زيبا              

اقبـال  .ي واژه ها در اين دو اثر اصول حاكم بر واژه سازي رعايت و به اصل رسانگي توجـه شـده اسـت                      
براي ساختن كلمه هاي جديد از روش تركيب بيشترين بهره را برده است به گونه اي كه بسامد اين نـوع                      

  .از واؤه ها به مراتب بيشتر از واژه هاي مشتق است
  

  .اسرار خودي، رموز بي خودي ،هنجارگريزي،هنجارگريزي واژگاني :دواژه هاكلي

________________________________________________________________________ 
  پرورش منطقه ي دودانگه ي ساريدبيرآموزش و 
 مدرس دانشگاه پيام نور و موسسه غيرانتفاعي اديب  ساري 
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  دمنه و كليله از گاو و شير داستان با شاهنامه از سياوش داستان ي مقايسه

اكبرزاده علي  محمد  
شفيعي شايستهچ   

 
 مقايـسه  ديگريكـ  بـا  و بررسي فارسي ادب مهم اثر دو از داستان دو تا است شده سعي مقاله اين       در
 وزيـن  كتـاب  از »گـاو  و شـير  «داسـتان  با فردوسي ي شاهنامه ارزشمند كتاب از »سياوش «داستان شوند؛
 و ميـزان . اسـت  هندوسـتان  كشور ادب و زبان به متعلق اصل در البته كه - منشي نصراهللا ي دمنه و كليله
 كـه  اسـت  نكاتي از ها آن هاي تفاوت و ها شباهت بيان و يكديگر بر داستان دو اين تأثر و تاثير ي نحوه
  بررسـي  مختلـف  عنوان ده در داستان دو اين نظير بي هاي شباهت. است شده پرداخته آن به مقاله اين در
 ايـن  اصــلي  محـور . اسـت  شده بيان دمنـه و كليله و شاهنامه كتاب دو از هايي شاهدمثال مورد هر در و

 ، افراسـياب  ي مقايـسه  ؛ اسـت  اثـر  دو مـوازي  هـاي  يتشخص رفتار و ،گفتار ها كنش ي مقايسه جستار
 اسـت؛  آور حيرت و كننده گير غافل ها شباهت موارد از برخي در. دمنه و گاو شير، با گرسيوز و سياوش

 دو بـين  هـم  هـايي  اخـتالف  البتـه . گـاو  و سياوش مقام ترفيع يا دمنه و گرسيوز هاي زني هم به دو نظير
 و ايـران  فرهنگـي  اشـتراكات  شـايد . اسـت  نـاچيز  بـسيار  هـا  شـباهت  با قياس در كه دارد وجود داستان

 از فردوسـي  ي شاهنامه بر منشي نصراهللا تسلط حتي يا گاو و شير داستان از فردوسي آگاهي و هندوستان
  .باشند شباهت اين داليل

  
  .تطبيقي دمنه،ادبيات  شاهنامه،سياوش،كليله و:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 ساري ي دودانگه پروش و دبيرآموزش 
 ساري نور پيام دانشگاه مدرس 
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  اي ديداري در آموزش و يادگيري زبان فارسيادراك بصري و نقش رسانه ه
اكبري شلدره فريدون دكتر  

  
در اين نوشته ، نخست زبان و مهارت هاي اصلي زباني معرفي  و در پي آن ، مهارت هـاي زبـان در                        

پس ازآشنايي با ابزارهاي خـدادادي زبـان        .دو شاخه ي دريافتي و پرداختي طبقه بندي و بررسي شده اند             
 يـادگيري و آمـوزش    ، به كاركرد هريـك در فراينـد   )حواس پنجگانه   ( ساالران عقل و علم      آموزي و سپه  

سپس چگونگي پرورش و تقويت يادگيري و فربه سازي ذهن و زبـان فراگيـران از راه   . زبان پرداخته شد  
دريچه هاي چشم و گوش ، نقش و حضور فيلم ، تـصوير و نگـاره بـه عنـوان رسـانه هـاي ديـداري بـه               

در بخش پايـاني ايـن جـستار ، موضـوع ادراك بـصري و      .گي ، مورد بحث و پژوهش قرار گرفت        گسترد
سواد ديداري  در يادگيري علوم وجايگاه آن در آموزش هـاي مدرسـي امـروز و تحليـل نـشانه شـناختي           

اين نوشته ،نشان مـي دهـد كـه بهـره           .رسانه و فيلم هاي آموزشي  به عنوان يك زبان، بررسي شده است              
ي از درگاه چشم در نخستين گام زبان آموزي و نيز ديگر حواس،تاثير بسيار بر گسترش دنياي ذهن و                   گير

  .مانايي آموزه ها و تعميق يادگيري دارد 
  

آموزش ، زبان آموزي ،ادارك بصري ، تربيت ديدن انتقادي ،رسانه هاي ديداري، سواد بصري               : ها كليدواژه
  .، نشانه شناسي

________________________________________________________________________ 
 زبان و ادب فارسي دفتربرنامه ريزي و تاليف كتاب هاي درسي مديرگروه 
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  )مديمهمسپه(گاهنبار ششم

  مهناز اكبري
 

 
اين پژوهش درباره يكي از مراحل  خلقت در اسطوره آفـرينش آريـايي اسـت يعنـي شـشمين گـاه                              

خلقت  كه به گاهنبار همسپهمديم  موسوم  است،كه شايد مهم ترين و محوري ترين بخش ايـن اسـطوره       
ي ماننـد سووشـون وحـاجي       كـه ريـشه هـاي آنـرا ميتـوان در بـسياري از آيينهـاي بـومي ،ملـ                    باشد،چرا

فيروز،چهارشنبه سوري مشاهده نمودوازآنجاييكه در آثار حماسي ملي مانيز مورد اشاره قرار گرفتـه اسـت        
آنچه در اين گفتاربدان توجه شده است وجه  تسميه اين گاهنبار با  توجه  به برخي                   .،درخور توجه ميباشد  

ين  گاهنبار  از جمله جشن  فرودگان و سـوگ سـياوش              متون قبل و بعد از اسالم و آئينهاي  مربوط  به ا            
  .ومقايسه اي كوتاه  شده است بين  اسطوره خلقت آريايي و اديان ابراهيمي  

  

  .فرودگان، كتب آسماني ، سوگ  سياوش كبيسه، گاهنبار،همسپهمديم،:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 انشگاه سيستان وبلوچستاند دانشجوي كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي 
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  ››تهران مخوف‹‹بازخواني رمان
  )تهران مخوفتاملي در پيرنگ و شخصيت هاي داستاني (

  دكتر مير جليل اكرمي
     محمد پاشايي

  
در اواخر دورة قاجار رمان در ايران ظهور كرد و نويسندگاني چون خـسروي، صـنعتي زاده و حـسن                         

اين شيوة ادبي در اثر تغييـر و  . بديع در اين زمينه طبع آزمايي كردند و رمان هاي تاريخي به وجود آوردند         
. ر ساختار اجتماعي و سياسي ايران به وجود آمد، جنبة اجتماعي بـه خـود گرفـت        تحوالت عمده اي كه د    

مشفق كاظمي در عصر رضا شاهي نخستين رمان اجتماعي فارسي را با محور قـرار دادن حقـوق و آزادي                    
رمان هاي اجتمـاعي كـه بعـد از ايـن رمـان در دهـة اول و دوم قـرن                     . هاي زنان به رشتة تحرير در آورد      

نيـستند ولـي    ›› تهـران مخـوف   ‹‹شد، هر چند از نظر موضوع و مرتبه هنري قابـل قيـاس بـا                حاضرنوشته  
اين پژوهش  از بين عناصر داسـتاني در         . براساس ساختار اجتماعي رمان مذكور طرح و پي ريزي شده اند          

ن ، پيشرو رمان هاي اجتماعي،  و نقد و تحليل آ››تهران مخوف   ‹‹پي  واكاوي پيرنگ و شخصيت پردازي        
  .است

  

  .رمان اجتماعي ، تهران مخوف ، انتقاد ، شخصيت پردازي ،پيرنگ : ها كليد واژه

________________________________________________________________________ 
 استاد دانشگاه تبريز 
 دانشجوي دوره دكتري دانشگاه تبريز 
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  آموزان مدارس ابتدايي شهر ايالمبررسي آموزش مهارت قصه گويي در دانش
   محمودالياسي دكتر

  اميركريمي پور
 

شناختي زبان، سخنگويان از    از ديدگاه جامعه  . باشدهاي زبان نقش ارتباطي آن مي     ترين نقش    يكي از مهم  
گـويي بخـشي از     مهـارت قـصه   . كنندطريق تعامالت زباني منظور و مقصود خود را به مخاطبان منتقل مي           

هايي از مهارت زباني    توان جنبه رو با سنجش اين مهارت مي     آيد و از اين   مهارت ارتباطي زبان به شمار مي     
سي  در مدارس كشور ما آموزش اين مهارت زباني كمتر           متأسفانه در آموزش زبان فار    . اهل زبان را آزمود   

گويي تعـدادي از دانـش آمـوزان دختـر و پـسر             در مقاله حاضر مهارت قصه    . مورد توجه قرار گرفته است    
گـويي  در اين پژوهش، مهارت قصه    . شودمقايسه مي ) هاي دوم و چهارم   كالس(مدارس ابتدايي شهر ايالم     

گي قـصه، حفـظ چهـارچوب اصـلي قـصه، بيـان حـاالت درونـي                 از عناصر مختلفي چون حفـظ پيوسـت       
كـارگيري واژه   شخصيتهاي قصه، به كارگيري زمان دستوري مناسب، استفاده از كلمات ربـط مناسـب، بـه               

-كـار گرفتـه شـده، كتـاب مرسـر مـه      ابزاري كه براي توليد قصه به. هاي مرتبط، و غيره را در بر مي گيرد     

دست آمده   نتايج به .باشد تصوير بدون شرح مي    24 است كه شامل     "باغهداستان قور "موسوم به   ) 1960(ير
كـارگيري  گويي و بـه   ها بر نمرات مهارت قصه    دهد كه تاثير سال تحصيلي آزمودني     از اين تحقيق نشان مي    

تـوان هـشداري بـراي برنامـه ريـزان      اين امـر را مـي  . بسياري از عناصر فوق خنثي و گاه حتي منفي است 
بر اين اساس، ضرورت تدوين مواد درسـي مناسـب كـه تاكيـد              . ان كتابهاي درسي دانست   آموزشي ومؤلف 

 .شودبيشتري بر نقش ارتباطي زبان داشته باشد، احساس مي

 
   . مهارت زباني، زبان ارتباطي، مهارت قصه گويي، عناصر داستان:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد استاديار گروه زبان elyasim@um.ac.ir 
 شناسي، دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي كارشناسي ارشد زبان Karimipoor.amir@yahoo.com 
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  »فركالف نورمن ديدگاه به هينگا با«تعصب و غرور رمان  انتقادي و اجتماعي گفتمان تحليل
امامي حسن     

رضايي مريم        
  

ي نقد زبانشناسي و ادبي است و از اين منظر مـي تـوان              تحليل گفتمان يكي از مباحث مهم در حوزه             
برخي از بحـث هـاي      . بسياري از كدهايي را كه نويسنده در داستان خويش ارائه مي كند، رمز گشايي كرد              

 متن موضوعاتي هستند كه به فرامتن تعلق دارند و بكار گيري و نقد اين مباحـث فرامتنـي                    مطرح شده  در   
موضـوع جـالبي    .  كه موضوع گفتمان اجتماعي است ، مي تواند تاثير زيادي در درك داستان داشته باشد                

نـويس   ماني جين استين ر   ي گذشته قرار گرفته است، توجه به انديشه       كه مورد توجه منتقدان در چند دهه      
او بسياري از مسايل عصر خـود را بـه          . باشد، كه در رمانهايش به تصوير درآمده است       مشهور انگليسي مي  

شكلهاي مختلف در رمانهايش مطرح مي كند و درك اين مسايل با توجه بـه مباحـث سياسـي اجتمـاعي                     
.  و مـرد را نـشان ميدهـد        استين بيشتر به موضوعاتي مي پردازد كه روابط زن        . عصر او قابل فهم مي گردد     

دراين جامعه مرد از تمامي حقوق برخوردار بوده و نگاه وي به زن تحقيرآميز و نگاه به جايگاه پـايين تـر                       
نگارنده در اين مقاله تالش نموده اسـت بـا اسـتفاده از ديـدگاههاي اجتمـاعي و انتقـادي             . اجتماعي است 

 اثر معروف جـين اسـتين ارائـه     غرور و تعصب   رمان   نورمن فركالف تحليل گفتمان اجتماعي و انتقادي از       
بينيم زنان برخالف تصور مردم زمانه، كوته فكر و كوته بين           در نهايت بر طبق يافته هاي پژوهش  مي        . كند

  .نيستند» داناي كل«نبوده و مردان نيز هميشه 
  

  .ف جين استين،فمنيسم، غرور و تعصب، تحليل گفتمان انتقادي، فركال:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 بيرجند دانشگاه انگليسي تادبيا و زبان گروه استاديار 
 زبانشناسي ارشد كارشناسي دانشجوي 
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  مفهوم صلح و دوستي در شعر فريدون مشيري و محمود درويش
  يمحمد امام

  
عـشق و   .        فريدون مشيري و محمود درويش از شاعران متعهد شعر معاصر فارسـي و عربـي هـستند                

سـتيزي،ادب   خـواهي و ظلـم   ستيزي و دوري از خشونت و حـق         ها،جنگ  ها و مصائب انسان     دوستي،سختي
اما شايد بتوان گفت ستايش صلح و نكوهش        .از بارزترين مضامين شعري اين دو است      پايداري و مقاومت    

نوايي با انسان دربند يكي ديگر از عناصر غالب اشعار اين دو باشـد در           دشمني و نفي خشونت و ريا و هم       
ريخي گري را تأثير و تـأثر تـا         اين مقاله بر اساس مكتب ادبيات تطبيقي آمريكايي، كه شرط ورود به تطبيق            

. ايـم  هاي صلح و دوستي در اشعار اين دو شـاعر پرداختـه   مايه ي بن داند، به تحليل و بررسي و مقايسه       نمي
مقاله شامل دو بخش نظري و عملي است در بخش نظـري معرفـي كوتـاهي ازمفهـوم ادبيـات تطبيقـي و                   

لـي، مفـاهيم،    و در بخـش عم    . هاي آن و مراحل شعري مشيري و درويش سخن به ميان آمده است              مكتب
هاي صلح و دوستي در اشعار درويش و مشيري بـه صـورت تطبيقـي بررسـي  و                     مايه  موضوعات و درون  

ستيزي و محبت      و جنگ   دهد صلح و دوستي، نفي خشونت، ظلم        نتايج تحقيق نشان مي   . تحليل شده است  
ور بـراي ايـن     به همنوعان از جايگاه بااليي در شـعر ايـن دو شـاعر برخـوردار اسـت و و شـاعران مـذك                      

  .اند ها در شعر خود اهميت خاصي قائل شده موضوع
  

مكتب (فريدون مشيري، محمود درويش، صلح و دوستي،شعر فارسي و عربي، ادبيات تطبيقي           : ها  كليد واژه 
  ).آمريكايي



 83  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

 فوايد تاريخي قصايد ستايشي خاقاني

  امامي نصراله دكتر 
  آرش امرايي                  

  
به واسطه ي بار منفي مدح و اغراق در ستايش ديگـران، همـواره بـه سـروده هـاي                        از گذشته اي دور     

حال آن كه اين نوع شـعر صـرف نظـر از برخـي     . ستايشي يا مدايح با ديدي  بدبينانه نگريسته شده است       
شايد اگـر   .شعرهاي سراپا اغراق و ستايش هاي غير معقول ، كاركردهاي بسيار ارزشمند وقابل توجه دارد                

عالوه بر اين خدمت ارزشـمند ،  .ستايشي نبود بسياري از ديوانهاي شعرا اكنون در دسترس ما نبودند    شعر  
شعرستايشي ، داراي كاركردهاي ارزشمندي است كه بررسي آنها موجب اصالح نگـاه محققـان وادبيـات                 

 هايي است كه    گفتني است كه فوايد تاريخي ، يكي از بهره        . شناسان و ديگران نسبت به مدايح، مي شود           
شعرا در هنگام سرودن مدايح خواسته يا ناخواسته نكات تاريخي فراواني           .از شعر ستايشي حاصل مي شود     

در ايـن   . را در شعر خود داخل مي كردند كه بسياري از آنها را در هيچ كتاب تاريخي نمـي تـوان يافـت                       
خـواهيم پرداخـت ودر آن اشـارات        مقاله به استخراج بخشي از اين كاركردها در قصايد ستايشي خاقـاني             

تاريخي موجود در قصايد ستايشي خاقاني را  نشان مي دهيم تا دريافته شود كه برخي از آنهـا در روشـن                      
  .كردن زواياي تاريك تاريخ مفيد فايده هستند 

  
  . خاقاني ، قصايد ستايشي ، كاركردهاي تاريخي :كليد واژه ها 

  

________________________________________________________________________ 
  استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز.nasemami@yahoo.com 
  دانشجوي دكتراي زبان وادبيات فارسي  دانشگاه شهيد چمران.amiri_879@yahoo.com 
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  عباس معروفي"پيكر فرهاد"يت و  صادق هدا"بوف كور"بررسي تطبيقي 

 بهناز اماني

                    
صادق هدايت، دگرگون كننده ي ادبيات داستاني ايران زمين، اولين نويسنده اي بود كه داستان نويـسي                     

داسـتان هـا را     / خود، ديدگاه غالب نويـسندگان     " بوف كور  " با داستان    را به شكل امروزي آن رواج داد و       
براي نخستين بار، هدايت بود كه به شخصيت پردازي هاي دقيـق پرداخـت  و   . نسبت به زنان متحول كرد   

 ذهن سيال جريان"هم او بود كه     . داستان هاي خويش را داراي ابعاد وسيع و اليه هاي روان شناختي كرد            
ان مبنـاي   همـ  بـر  داسـتان  روايـت  و داسـتان  هاي شخصيت ذهن در نفوذ براي است اي وهشي كه – را "

، به كار   "بوف كور  " براي پيش برد گستره ي داستان هاي خويش، به ويژه در داستان              -جريان سيال تفكر  
 از اين رو شايد بتوان او را مدرن ترين نويسنده ي دوران خويش نام نهـاد، زيـرا كـه تحـت تـاثير                 . گرفت

 او داراي اليـه هـاي     " بـوف كـور    ". ادبيات اروپا، پايه گذار ادبيات نوين، و سنت شكن ادبيات كهن بود           
 بيان مي شود كه در عشق بانويي اثيـري  " روي قلمدان كشي بدبخت "معاني مختلف، از زبان مرد راوي،   

ويسي اين داسـتان را، ايـن        بازن " 72 شبي در اوايل پاييز      "سال ها بعد، يعني      .  "مي سوزد و مي گدازد    "
 ، به قلم عباس معروفي، نويسنده ي ايرانيِ مقيم آلمـان، در             "بوف كور  " داستان   " زن اثيري    "بار از زبان    

 در عرصه ي ادبي، هم  هرچند كه او، در نو آوري و پيش گامي.  مي خوانيم"پيكر فرهاد "كتابي با عنوان 
  . گفت قلمي شيوا، به سبك و سياق هدايت داردپاي صادق هدايت نيست، اما به انصاف بايد 

  

  .  بوف كور، زن اثيري، پيكر فرهاد، جريان سيال ذهن:كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
 دانشگاه آزاد كرج زبان و ادبيات انگليسي كارشناس ارشد 
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  شاهنامه در سياوش اسطوره دگرديسي چگونگي
  اميدعلي اله حجت

  چكني القاصي شهرام
  

 بـا  ولـي  باشـند  پذيرتفـسيرنا  ظاهر در حماسي متون تاريخي ـ اسطوره بنيادهاي است ممكن       هرچند
 آنهـا،  آبـشخورهاي  و منـشأ  بـه  و كـرد  تأويـل  را ها داستان گونه اين هاي بافت توان مي  توجه، و تأمل

 ايـران  اسـاطير  زنجيـره  در هـا  بخـش  تـرين  اصـلي  و ترين محوري از يكي سياوش اسطوره. شد نزديك
 واالتـرين  دارنـده  او. دآيـ  مـي  شـمار  بـه  شـاهنامه  سـاختاري  هاي پشتوانه از يكي كه شود مي محسوب
 اسـت  بوده نباتي ايزدان از اسطوره، در سياوش. است شاهنامه ويژه به ايراني؛ اساطير در انساني شخصيت

 زمينـي  شخصيتي حماسي متون در و است شده كاسته آن خدايي هاي جنبه از زمان طول در تدريج به كه
 شـاهنامه  در را آن دگرديسي نحوه و اسطوره اين مايه بن داريم سعي ما مقاله اين در. است گرفته خود به

  .دهيم نشان
  

 .تطبيقي اسطوره شاهنامه، نباتي، ايزد سياوش، :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 اراك دانشگاه ريدكت دانشجوي 
 فارسي ادبيات ارشد كارشناس 
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  ديگر ناصرخسرو
 الكان ژاك روانكاوي نظريه اساس بر

   احمدي امير ابوالقاسم
   يزدي احمد

  
 در همـواره  كـه  پيچيـده  وجـودي م عنـوان  به انسان رفتاري هاي شيوه و خصوصيات بررسي       امروزه

 بتوانـد  بهتـر  كنـد  مـي  زنـدگي  درآن كه اي جامعه و خود از تري كامل شناخت و درك با تا است تالش
 ارائـه  سـبب  كـه  دنياسـت  روانشناسان توجه مورد مباحث اهم از ، كند شناسايي را اش نهفته استعدادهاي

 بـسيار  اهميـت  از فرانـسوي  الكـان  ژاك اوانـه روانك نظريـه  ، ميان اين در . است گرديده بسياري نظريات
 سـاختمان " نظريـه  پايـه  بر تا است شده سعي مقاله اين در . است برخوردار شخصيت شناخت در بااليي
 العـاده  خارق نقش از بدني فرآيندهاي بر تاكيد جاي به آن در كه مشهور روانشناس اين از "انسان نفساني
 تـصويري  او اشعار به استناد با و بررسي ، خسرو ناصر خصيتش ، رود مي سخن رواني پرورش در زبان
   . گردد ارائه ، حكيم شاعر اين چهره از ديگر

  

 .شخصيت ، روانكاوي ، ناصرخسرو ، الكان  :واژه ها كليد
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  تيبر تا هيرمند از
 ويرژيل ايد انه و شاهنامه در آن اي اسطوره رمزگشايي و آب به دوباره نگاهي

  فر اميري عاطفه
 

 داراي و بـوده  توجه مورد همواره آن بخش حيات و قدسي خاستگاه كه است آميز اسرار عنصري     آب،
 اسـاطيري  و حماسـي  متـون  تمام در ديني، منابع در آن اهميت از گذشته. است اساطير در خاصي جايگاه

 اساطير در گونانگون ايه كاركرد با و گوناگون ايزدان نيز و درياها رودها، هيأت در را آن ردپاي توان مي
 در اي اسـطوره  جنبـه  از كـه  اسـت  رمـزي  آب،. كـرد  دنبال سازي حماسه و پردازي داستان مسير و ملل

 تنهـا  اگرچه و دارد تأمل قابل و ويژه حضوري ،)شاهنامه افزوني به نه(ويرژيل ايد انه و فردوسي شاهنامه
 ماننـد  مفـاهيمي  بـا  كه ظريفي و تنگاتنگ ارتباط هب توجه با اما گيرد برمي در را آن كلي كاركرد دو يا يك

 نـسبت  تـري  عميـق  و تازه نگاه توان مي دارد؛...و مرگ و تولد اميد، و بيم ناهشيار، ضمير خدايان، نيايش
 در آب مـا،  نظـر  مـورد  آثـار  در. داشت اسفنديار و رستم داستان ويژه به مذكور منبع دو در آن حضور به

 رمز بررسي در اما هستند، داستان سازنده طبيعي عناصر كننده كامل ظاهر به و شده ظاهر دريا و رود قالب
 كـار  پايـان  داسـتان،  ژانر با كه برد پي منسجمي و عميق ارتباط به توان مي آن شناختي اسطوره و شناسانه

 درسـت  و دقيـق  درك بـه  را مـا  و دارد پيونـد ... و رويـدادها  فضاي قهرمانان، احساسات و شخصيت آن،
 بـسياري  هـاي  نوشـته  در. سـازد  مي رهنمون نظر مورد اثر دو روانشناسي و اي اسطوره حماسي، ختارسا

 وجـود  تحقيقـاتي  تفـضيل،  بـه  آن باب در و شده اشاره اساطير در آب اساسي كاركردهاي به اين، از پيش
 آب رمـز  ديگر هاي هجنب از سخن نوشته اين در البته و اند بوده نوشته اين در ما نظر مد آنها همه كه دارد
 بررسي ايد انه حماسه و اسفنديار و رستم هاي داستان در آب اي اسطوره نقش كوتاه مجال اين در. است

  .دهيم مي ارائه شواهدي نيز و كرده تحليل و
  

 در(آب اي اسـطوره  نمـود  ، ايـد  انـه  در آب ، اسـفنديار  و رستم در اساطير، آب  در رمزآب:كليد واژه ها  
 .)ناهشيار ضمير ترديد، و ترس يش،نيا با ارتباط

________________________________________________________________________ 
 فارسي ادبيات و زبان ارشد كارشناس 
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  چوبك صادق صبور سنگ در ناتوراليسم و رئاليسم جايگاه بررسي و نقد
  اميني سپيده 

  محمود زحمتي                                                 
  

 هـاي   سـال  فاصـله  در يعنـي  مـيالدي  نـوزدهم  قرن اواسط در كه است هنري – ادبي مكتبي       رئاليسم،
 بـه  را انـسان  كـه  اسـت  آن رئاليـستي  آثار ويژگي ترين  مهم. يافت رواج آمريكا و اروپا در 1880 – 1850
 جـست  اجتماع در را او بد و نيك رفتارهاي ي¬همه ي¬ريشه و كند  مي مطرح اجتماعي موجودي عنوان

 كه دارد محدودتري و تر تنگ ي¬چهارچوبه كه گرفت شكل ناتوراليسم مكتب آن دنبال به. كند  مي جو و
 كوشيدند و باشد داشته علمي جنبه بايد ادبيات و هنر كه شدند مدعي و نهادند بنا طرفدارانش و زوال اميل
 فارسـي  ادب پيـشگامان  از يكـي  چوبـك،  صادق. دهند رواج ادبيات در را علمي جبر و تجربي روش كه

 نظـر  دقـت  همين سبب به را وي. داشت زيادي وسواس زندگي هاي واقعيت توصيف براي ايران، معاصر
 اين در آنچه. اند خوانده ناتوراليست وگاهي رئاليست نظر، اختالف با ها، بيني درون و ها نگري جزئي در

 چوبـك  صـبور  سـنگ  در ناتوراليسم و رئاليسم ي¬غلبه و جايگاه گرفته، قرار بررسي و بحث مورد مقاله
   .است گرفته قرار تحليل و نقد مورد صبور سنگ در مكتب دو اين ويژگيهاي و انطباق و است

  
  .صبور سنگ چوبك، صادق ناتوراليسم، رئاليسم،  :واژه ها  كليد

________________________________________________________________________ 
 بلوچستان و سيستان دانشگاه فارسي ادبيات و زبان ارشد كارشناس  
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   أدونيس و كدكني شفيعي شعري ديدگاه هاي تطبيقي بررسي
  عربي و فارسي معاصر شعر درباره

   بزچلوئي اناري ابراهيم دكتر
     رنجبران سكينه

  
 شـده  موجـب  اسالمي سرزمين هاي سراسر در اجتماعي مصيبت هاي  و درد ها  روز افزون        گسترش 

 را انـسان  نـوع  سرنوشت يا جمعي سرنوشت و شوند خارج فردي »من «دايرة از معاصر شاعران اغلب كه
 كـه  مـي شـود    يافت شاعري كمتر معاصر، جهان در اين رو  از بدارند؛ مقدم خويش شخصي سرنوشت بر

 هم شعر مفهوم به نسبت شاعران ديدگاه در تفكر طرز اين باشد؛ فاوتبي ت  شاعر و شعر رسالت به نسبت
نمـوده   بيـان  اشعارشـان  خالل در را خويش شعري ديدگاه هاي  معاصر، شاعران اغلب و است داشته تأثير
 شـاعر  رسـالت  و شـعر  جايگـاه  بـه  ،)شعري مانيفيست هاي  (شعري نظريه هاي  اين از عظيمي حجم. اند

 و شـعر  زمينـة  در كـه  هـستند  معاصـر  منتقـد  شاعران از تن دو أدونيس و دكنيك شفيعي. دارد اختصاص
 شـفيعي  شـعري  ديدگاه هـاي   برخي جستار اين در ما. كرده اند  ارائه گوناگوني ديدگاه هاي  شاعر رسالت
  .نمود خواهيم بررسي را ديدگاه ها اين تفاوت هاي و همانندي ها و أدونيس و كدكني

  

  .أدونيس كدكني، شفيعي شاعر، و شعر رسالت شعري، ديدگاه هاي بيقي،تط ادبيات :كليد واژه ها
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 ايراني و هندي اديبان ميان ادبي جريان در وارسته سهم

  طاهره انجم
  
 مـدت  دراز حـضور .آمـد   وجـود  به هند در فارسي ادبيات ريخ تا طول در ادبي نقد حوزة مهمترين       

 پايـان  در انجـام  سـر  - هنـد  بر انگليسيان سلطة از پيش اندكي تا غزنويان عهد از -هند در ايران  فرهنگ
 سنجي سخن و فارسي زبان نحوة بارة در ايراني و هندي اديبان ميان ادبي  نهضت . داد خوش ثمري عمر

 و )  ق ه 999 ( شـيرازي  عرفـي  تا شده خسروآغاز امير  حضرت از منازعه اين ظاهراً.دارد طوالني پيشينة
)  ق 1056: د( قدسـي  جان محمد حاجي و ، )ق ه 1054 – 1019(الهوري منير و )  ق ه 1004:د ( فيضي
 - ) ق ه 1180: د (حـزين  علـي  شـيخ   بين مناقشةادبي معروفترين.   رسد مي ) ق ه 1080:د ( شيدا ومال
 و بـزرگ  ناقـد  - )ق ه 1169:  د (آرزو خـان  علي لدين ا سراج و -فكرت بلند نويسندة و برجسته شاعر

 علي فتح از الباطل ابطال آرزو، از الغافلين تنبيه:از عبارتند كه كتاب چند پيدايش شد موجب -اريب يبِاد
 محمـد  آبادي،نقـد  اكبـر  محـسن  ميـر  از الشعرا صهبايي،محاكمات بخش امام از فيصل گرديزي،قولِ خان
 سيالكوتي.وغيره  دكنيك شفيعي از منتقدان هجوم در شاعري مثل زمينه درين بعدي كتابهاي و ثبات عظيم
 بـاغ  چـار  «ماخـذ  يـك  از فقط -وارسته مل سيالكوتي به معروف بهان اندر الله-كاملش اسمِ (وارسته مل

 سـخن  اسـتاد  او. دارد ادبـي  جريـانِ  اين در بزرگ سهمي) شود مي معلوم »وديره داس گنيش «از»پنجاب
 گيري خرده به پاسخ در(  حق احقاق وارسته ينقد آثارِ. رود مي شمار به قاره شبه دان نكته نقاد و شناس
 هاي ايراد به پاسخ در (شافي وجوابِ ) ق ه 1152  از پيش ،تاليف حزين علي شيخ از دفاع در آرزو هاي
ــر آرزو ــعر ب ــد ش ــيم عب ــاكم الحك ــاليف ح ــارت و  )   ق ه 1163:   ت ــه مه ــات در وي منتقدان  تاليف
 در ادبـي  نقـد   زدايي آشنايي به) وارسته ،بياض}وارسته منشĤت {السعدين، شعرا،مطلع مصطلحات(ديگر
با وارسته ايرادها  پاسخ در. است  داده راه هندي سبك بالغـي  هـاي  اصـطالح  و تركيبهـا  مفـاهيمِ  كشف 

 كـرده  فـراهم  فارسـي  ادبيات نقد براي بار پر اي گنجينه  شعر  قافيه و وزن و وموسيقي ،دستوري،فلسفي
                                                                                                                            .              است

 احقـاقِ  ، وارسـته  آرزو، خـان  علي الدين الهيجي،سراج حزين ، قاره شبه در ادبي  جريانات :كليد واژه ها  
  شافي ،جوابِ حق

________________________________________________________________________ 
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  )ع(آدم حضرت كتاب
  جديد انداب هادي رحيم

   هوشيار عيوض
  تبريز واحد اسالمي آزاد دانشگاه   فارسي ادبيات و زبان ي رشته تخصصي دكتراي ي دوره دانشجويان 

 سال در و است دانشي چند متون جزو كه جواهراالسرار نام به خود ارزشمند كتاب در طوسي آذري شيخ
 باب اين در و است پرداخته مقطعه حروف اسرار بيان به خود اثر اول باب در است، شده نوشته ق.ه 840
 و متكلّمان و عقول ارباب عقايد بيان به مفسران، آراء بر عالوه و است نموده گردآوري را نظريات ي همه

 و اسـت  پرداختـه  ظاهر علماي آراء نيز و جفر علم ارباب و معتزله همچون ها فرقه از اي پاره و متصوفه
 اسـت  ايـن  زمينه اين در ها نظريه ترين جالب از يكي است كرده بيان مورد اين در را خود نظر نهايت در
 به ها نوشته اين مطالب، اين بر عالوه است شده ياد) ع (آدم حضرت كتاب عنوان به مقطّعه حروف از كه

 حـايز  كالمي و نيعرفا ادبيات ي حيطه در هست نيز متكلّمان و صوفيان آراء ي بردارنده در كه آن لحاظ
 وي و دارد طوسـي  آذري شـيخ  دانـش  وسـعت  از نـشان  رفته كار به آن در كه مطالبي و باشد مي اهميت

 بـي  و فـرد  بـه  منحـصر  خـود  نوع در ها آن از اي پاره كه كند مي ارائه زمينه اين در اول دست اطّالعاتي
 بـر  اثـر  ايـن  اول بـاب  تصحيح به است ننگارندگا ي نامه پايان از قسمتي كه مقاله اين در ما است سابقه
 بـر  سعي گذاشتيم محترم دوستان دانش ديدگان مقابل در را آذري مصحح متن و پرداختيم نسخه 8 اساس

  .باهللا الّا توفيقي ما و. بدهيم دست به مصحح و انتقادي متني تا است بوده آن
  

  .متصوفه ، تفسير ، مقطّعه حروف ، جواهراالسرار ، تصحيح: ها كليدواژه
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  كودكان ادبيات قالب در انتقادي تفكر پرورش هاي شيوه بر تاملي
  انصاري مريم
  نشان نيك شقايق

  
 تفكـر  بـه  منجـر  كـه  اسـت  گرايـشاتي  و پيچيـده  شناختي مهارتهاي مستلزم دقيق فكري هاي      فعاليت

 ايـن  در. است كودكان به ديانتقا تفكر آموزش هاي شيوه به دستيابي حاضر مقاله هدف. شود مي انتقادي
 در لـذا . است كودكان ادبيات از گيري بهره شويم نايل مهم اين به تا سازد ياري را ما تواند مي مسيرآنچه

 تحليـل  بـه  آن از پس و گيرد مي قرار بررسي مورد انتقادي تفكر به مربوط رويكردهاي ابتدا وهش  پژ اين
 و گيـرد  مـي  صـورت  اسـتنتاجي  -تحليلي ي شيوه با هشپژو اين. شود مي پرداخته كودك ادبيات در آن

  انتقـادي  تفكـر  آمـوزش  امكان و چرايي به فلسفه متخصصان متعدد نظريات بررسي با تا است برآن سعي
 تفكـر  رشد كه داد نشان پژوهش اين از حاصل نتايج. شود پرداخته كودكان ادبيات طريق از كودكان براي

 مـي  صورت كودكانه هاي داستان بر تمركز با كندوكاو هاي حلقه و وهاگفتگ طريق از كودكان در انتقادي
 قـصه  قالـب  در زنـدگي   معمـول  مفـاهيم  پيرامـون  كندوكاو و ادبي هاي اجتماع در كودكان شركت. گيرد
 درسـت،  قضاوت و  تخيل استدالل، هاي مهارت تواند مي داستاني، هاي شخصيت پيرامون بحث و گويي
 در. بخـشد  ارتقـا   كودكـان  در توجهي قابل طور به را مساله حل توانايي و نفس به اعتماد و انتقادي تفكر
 صـورت  بـه  كودكان ادبيات به مربوط  متون و درمباحث كودكان براي فلسفه كه گردد مي پيشنهاد نهايت

   .واردگردد تخصصي
  

  .كودكان ادبيات تخيل، كندوكاو، هاي حلقه انتقادي، تفكر :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 تربيت و تعليم فلسفه ريدكت دانشجوي و اصفهان نور پيام دانشگاه مدرس 
 وتربيت تعليم فلسفه دكتري دانشجوي و اصفهان نور پيام دانشگاه مدرس 
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  هشتاد دههي نوجوان و كودك شعر در  پردازي طنز شگردهاي بررسي
  نعمت اهللا ايرانزاده
  انسيه موسويان

  
 و سرشـت  بـا  طبعي شوخ و شادماني. دارد بسزايي نقش نوجوانان و كودكان زندگي در شادي و     خنده

 در رشـع  ويـژه  بـه  و نوجوانـان  و كودكـان  ادبيـات  چشمگير رشد. است شده عجين كودكان زندگي ذات
 و كاركردهـا  از نوجـوان  و كـودك  نويـسندگان  و شـاعران  كـه  مـي كنـد    ايجاد را انتظار اين اخير سالهاي
نمونـه   تحليـل  و بررسي به نيز پژوهش اين موضوع. ببرند بهره آثارشان در ادبي گونه ي  اين هاي-قابليت

 شـناخت  آن هـدف   و اسـت  يافتـه  اختـصاص  هـشتاد،  دهـه ي   در نوجـوان  و كـودك  طنزآميز اشعار ي
 چگونگي نيز و سروده هايشان  در نوجوان و كودك برجسته ي  مطرح شاعران استفاده ي  مورد شگردهاي

 نوجـوان،  و كـودك  ادبيات نوجوان، كودك، چون مفاهيمي ابتدا مقاله اين در. شگردهاست اين از استفاده
-ويژگـي  و تعريف سپس و شده تعريف سني گروه هاي  و آن مختلف هاي گونه نوجوان، و كودك شعر
 ادبيات در طنز وجود ضرورت به اشاره با آن گاه  است؛ گرديده بيان آنها تفاوت هاي  و فكاهه و طنز هاي

 سـه  از طنزآميـز   هـاي -نمونـه  بزرگسال، ادبيات با كودك ادبيات در طنز هاي تفاوت و نوجوان و كودك
 شـگردهاي  و هـا  شـيوه  و مـضمون  و معنـا   نوجوان، و كودك طنز شعر ساختار: است شده بررسي جنبه
  .نوجوان و كودك شعر در طنز ايجاد

  
  .آفريني طنز فكاهه،شگردهاي طنز، معاصر، شعر نوجوان، و كودك ادبيات :كليد واژه ها
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 نقدي  بر شرح جامع مثنوي معنوي

  منش دحسين ايرانمحم                                                                                    
                                                                          

و  موالنا از يك سو و ابهام ذاتي عرفان از سوي ديگر، مثنوي معنوي را محتاج شرح      ةژرفاي انديش          
در اين  .وي پرداخته اند انديشمندان متعددي به شرح مثن متمادياز اين رو طي قرون.ساخته استتوضيح 

 شرح يك به يـك ابيـات و         :چونبرخورداري از ويژگي هايي     ة    به واسط   »شرح جامع مثنوي معنوي    «بين
بـا  .ايجاز در عين جامعيت نسبي، مورد توجه بزرگان ادب فارسي و مجامع دانشگاهي قـرار گرفتـه اسـت                  

 هاي فراوان شرح گران سنگ ايشان، اين        احترام به ساحت استاد كريم زماني، مؤلف اثر، و اذعان به ارزش           
 در مجلد ششم اين اثر واقـع  – به نظر نگارنده   –مقاله به بعضي از سهوها و لغزش هاي اندك شماري كه            

  . اشاره مي كنداست شده 
  

   . مثنوي معنوي ، شرح مثنوي ، كريم زماني ، نقد و بررسي  :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي ، دانشگاه شهيد باهنر كرمان Email:mhi1358@yahoo.com               
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بختياري گويشِ رد فارسي مهجورِ واژه هايِ به نگاهي  
ايزدي اورنگ دكتر  
دادرس مهدي سيد   

 
 گـويش  ايـن . اسـت  فارسـي  نزديك خويشاوند و جنوبي غربيِ ايرانيِ گويش هايِ  از بختياري گويشِ    

 حفـظ  نرسـيده،  ايران امروزِ فارسيِ به كه را دري فارسيِ واژگانيِ و صرفي آوايي، ويژگي هايِ  از بسياري
 گـويش  ايـن  در است، نرسيده نو فارسيِ به كه) پهلوي (ميانه فارسيِ عناصرِ اي-ارهپ همچنين. است كرده
 زنـده  بختيـاري  گـويشِ  در كـه  فارسـي  مهجـورِ  واژه هـايِ   از بلندي فهرست مقاله اين در. مي شود  ديده

 هـايي واژه   مهجـور،  واژه هايِ  از منظور. است شده ارائه الزم، ريشه شناختيِ  توضيحات همراه به هستند،
  .ندارند كاربرد تهران فارسيِ در اما رفته اند كار به فارسي كهنِ متونِ در كه است

  
  .ريشه شناسي مهجور، واژه يِ بختياري، گويشِ دري، فارسيِ :كليدواژه ها 

________________________________________________________________________ 
 تهران طباطبائي، عالمه دانشگاه باستاني زبان هاي و فرهنگ استاديار 
 تهران طباطبائي، عالمه دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دكتري دانشجوي 
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  بهشت داالن رمان در شخصيت پردازي تكنيك هاي
   ايزدي حكيمه
  رنجبر ابراهيم

  
 آن  مدار بر داستان عوامل تمامي كه طوري به. است داستان اصلي هايمؤلفه  از يك      شخصيت پردازي

 جـزء  كـه  بهـشت  داالن رمـان  در شخصيت پردازي  شيوه هاي  به تا داريم قصد نوشته اين در. مي چرخد 
 آن به عموم اقبال علل از يكي بتوان كه نحوي به بپردازيم مي شود  محسوب اخير پرخواننده ي  رمان هاي 

 بـراي  مستقيم غير و مستقيم شيوه هاي  از رمان اين در نويسنده. كرد مالحظه  پردازي شخصيت طرز در را
 بـا  عميقـي  هـم ذات پنـداري     كه كرده استفاده رمان زن شخصيت هاي  بويژه شخصيت ها  نوع دادن نشان

 نداستا تودوروف نظر به كه داستان در داستان روايتي  شيوه ي  از استفاده همچنين. مي كند  ايجاد مخاطب
 در كـه  اسـت  مهمـي  روش هـاي   از درون شخـصيتي،   تـضادهاي  و است درونه گير  داستان در درونه اي 
مـي   كمك داستان واقع گرايي  به و.دارد موثري نقش آن قهرمان بخصوص داستان اين اشخاص شناساندن

  .كند
  .بهشت داالن شخصيت پردازي، رمان، :كليد واژه ها

   

________________________________________________________________________ 
 ارشد كارشناسي دانشجوي 
 اردبيلي محقق دانشگاه فارسي ادبيات و زبان گروه استاديار 
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  متن انسجام با آن ارتباط و غزل در مضمون تنوع
  ايشاني طاهره

  
 نيـز  را مـضمون  بلكـه  غـزل،  شـكل  در تنهـا  نـه  بعـد،  بـه  ششم قرن از فارسي شعر در تحول و     تغيير

 شـكل  نظر از خود كمال به غزل كه بعد به ششم قرن از واقع، در. داد قرار تحوالت و تغييرات دستخوش
تازه  مضامين تدريج، به و شد ايجاد نيز غزل مضمون در تحول و تغيير گام هاي  اولين بود، رسيده قالب و
 از برخـي  اسـاس،  همـين  بر. ساخت دور بودن مضموني تك و يكنواختي از را آن و گرديد غزل وارد اي

 و نباشـد  برخوردار كافي انسجام از متن تا شده سبب غزل در مضمون تنوع كه باورند اين بر پژوهشگران
 گفته همچنين  - است شده بيان آشكارا حافظ غزل باب در كه نكته اي  – اشدب انسجام از دور به حتي يا

 ضـمن  بـرآنيم  مقاله اين در. ندارد وجود مضموني تنوع چنين سعدي جمله از شعرا ساير غزل در كه شده
 جملـه  از) هـشتم  تـا  شـشم  قـرن  (برجسته شاعر چند غزل در مضمون تنوعِ و تحول سير تحليلي بررسي
 وجـود  حافظ، و مولوي سعدي، عطار، خاقاني، اصفهاني، عبدالرزاق محمدبن جمال الدين  ري،انو سنايي،

 ي¬نظريه و گفتمان تحليل از استفاده با سپس و دهيم نشان را شعرا ساير غزل در مضمون تنوع عدمِ يا و
 نمـاييم  اثبـات  آن اسـاس  بر نموده، تحليل را حافظ از غزلي) 1985 (حسن و هليدي پيوستگيِ و انسجام
 شـدن  نامنـسجم  سبب - متنوع المضمون  غزل از كاملي نمونه ي  عنوان به – حافظ غزل در مضمون تنوع
  .است نگرديده آن
  

  .حسن و هليدي پيوستگي، انسجام، گفتمان، تحليل حافظ، مضمون، غزل، :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه فارسي ادبيات و زبان استاديار 
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  سبك شناسي در ادب فارسي
  آلينا ايواشچنكو

  
سبك شناسي ادب فارسي شامل مقدمه از كليات مباحث بوده و همچنين با تشريح سه                     خالصه مقاله   

علم معاني ، بيان ، بديع بعنوان ملزومات سبك شناسي زبان فارسي بتشريح و تحليل اين علوم مي پـردازد            
 و مقررات و شرايط به هر كدام از اين علوم سه گانه مي بايست برخوردار باشد را مورد بررسـي خواهـد                     

  . داد تا بعنوان مشخصات زبان فارسي بويِژه معناي فصاحت و بالغت را در آن درك نمود 
  

  . سبك ، ساختار، سخنور،بيان ، سخن آرايي ، كالم ، استعاره، جمله:كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
 اوكراين شهر كييف 
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  الگوي آزمون قهرمان در شاهنامة فردوسي كهنپازتاب 
  دكتر مصطفي باباخاني

  
اي يافته، آزمونهـاي       فردوسي بازتاب ويژه   شاهنامةاي كه در      تكرارشوندة اسطوره هاي    مايه         يكي از بن  

اي   خصوص جواناني كـه آهنـگ همـسرگزيني و ورود بـه جامعـه               موضوع آزمودن افراد، به   . قهرمان است 
. رفتـه اسـت     جديد را دارند از موضوعاتي است كه جزء اعتقادات جوامع ابتدايي و باستاني به شـمار مـي                 

و يا پهلوان براي اثبات لياقت و توانـايي خـود و ورود بـه جرگـة دالوران، نـاگزير بـه گذرانـدن                        قهرمان  
همچنين پيـامبران و اوليـاء الهـي نيـز          . آزمونهاي سخت و دشوار و حتي فرورفتن در كام مرگ بوده است           

بايست يـك   دار وظيفة رسالت و نبوت گردند مي براي اينكه آمادة دريافت وحي و خطاب خداوند و عهده         
اين مضمون از آن نظر كه خـود الگـويي كهـن و             . سري امتحانات و آزمونها را با موفقيت از سر بگذرانند         

مايـه در     عنوان موتيـف و يـا بـن         اي ازلي است كه در ناخودآگاه جمعي ملل مختلف وجود دارد و به              نمونه
الگـوي   ازتاب يافته است، بـا كهـن  هاي ملل مختلف تكرار شده و در ادبيات رسمي و عاميانه هم ب       اسطوره

)archetype (  آزمونهاي قهرمـان   .  نيز قابل تطبيق و مقايسه است      - روانشناس مشهور سوئيسي     -يونگ
هاي دشوار گوناگون كه در برخي موارد از آن           صورت گذر پهلوان از خان يا خان        توان به    مي شاهنامهرا در   

  .مشاهده كرد...  آتش وشود و يا گذر از آب و تعبير مي» خان هفت«به 
  

  .خان، آب، آتش الگو، آزمونهاي قهرمان، هفت  شاهنامة فردوسي، اسطوره، كهن:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
ات فارسيس ادبيدانشگاه پيام نور بوشهر مدر  com.gmail@mostafa.babakhani 
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  عروضي  نظامي ديدگاه با عالي نمط در  النگينوس آراي تطبيقي بررسي
  عروضي نظامي مقاله چهار در

  بازوند علي
  

               النگينـوس  ي رسـاله  و عروضـي  نظـامي  ي هارمقالـه چ كتاب بين هاي شباهت وجوه به مقاله اين        
 ي نظريـه  در او. شـود  مـي  دانـسته  ارسطو تالي كه است منتقدان بزرگترين از يكي النگينوس. پردازد مي
 و پـردازد  مـي  برجسته ادبي اثر يك هاي ويژگي طرح به عالي نمط  ي مقوله طرح با خود انتقادي و ادبي
 ويژگـي   داشتن با ادبي اثر كه است باور اين بر النگينوس. نمايد مي باز را ادبي كارشاه خصيصه واقع در

 ادبـي  ژانـر  يـك  بـه  منحصر هم عالي نمط اين و شود مطرح عالي نمط و نمونه عنوان به تواند مي  هايي
 كتـاب،   شـاعري  و دبيـري  هـاي  مقالـت  در هم مقاله چهار صاحب سمرقندي عروضي نظامي. شود نمي

 و النگينـوس  آراء تبيـين  حاضر نوشتار. بخشد تعالي ادبي اثري به تواند مي خاص شرايطي كه ستمعتقد
 و هنـري  هـاي  ديـدگاه  كـه  داشت توجه بايد البته ميان اين در است؛ عروضي نظامي ديدگاه با آن انطباق
 و فكري مباني با است ممكن كه است، خاصي بالغي مباني و اصول تابع ايراني  اديبان و شاعران انتقادي
 است هايي شباهت دريافت پي در صرفا پژوهش  اين اما. باشد داشته نيز هايي تفاوت غربي اديبان بالغي

 دو در مـشترك  هاي سرچشمه گوياي بتواند ها مشابهت اين تحليل شايد. شود مي ديده اثر دو اين در كه
  .باشد كتاب  دو هر در ارسطو آراء وتاثير  حضور از هايي نشانه كننده بيان و اثر
  

  .عروضي نظامي چهارمقاله، تطبيق،  النگينوس، آراء، :ها  كليدواژه

________________________________________________________________________ 
 چمران شهيد فارسي دانشگاه ادبيات و زبان دكتري دانشجوي 
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  در اشعار سياوش كسرايي» ضماير شخصي«كاركرد اجتماعي 
  علي اكبر باقري خليلي
   مريم بختياري

 اجتماعي را گشود و تجددطلبي در حوزه هاي مختلـف،           -ي  انقالب مشروطه سرفصل مطالبات سياس    
مله ادبيات راه يافت و شاعران بسياري به طبع آزمايي در زمينه هاي نوگرايي به ويژه در شكل و فرم                    از ج 

پرداختند تا اين كه نيما، گوي سبقت از همگان ربود و نه تنها در فرم، بلكه در محتـوا نيـز سـرآمد شـد و           
املو، اخـوان، شـفيعي كـدكني،       بعد از نيمـا، پيـروان او نظيـر شـ          . شعر نو اجتماعي را با نام خود پيوند زد        

 اجتمـاعي در اشعارشـان دسـت        -حتي شفاف تر و شيواتر از نيما به بازتاب مـسايل سياسـي            ... كسرايي و 
سياوش كسرايي به شدت پايبند بازگويي دردها و دغدغه هاي اجتماعي اسـت و زبـان گرايـي و                   . يازيدند

 اشـعارش بازنداشـته و ذوق بـرانگيختن لـذّت           توجه به جنبه هاي هنري، هرگز او را از تمركز بر محتواي           
از اين رو، او در اشعارش انديشه هـاي اجتمـاعي را            . ادبي او را از شوق بيدارگري مردم، دور نكرده است         

جانشين احساسات فردي مي نمايد و به دفاع از آزادي، دادگري و مبارزه با استبداد و فقـر مـي پـردازد و                       
 اجتماعي  -كسرايي براي نيل به مقاصد سياسي     . يش ترسيم مي نمايد   نقش انسان را در طرح سرنوشت خو      

مي كوشد تا با كاربرد واژگان مناسب و خلق تصاوير مؤثر، روح انقالبي و حماسي را در كالبـد اشـعارش                     
بدمد و با استفاده از ترفندها و شگردهاي زباني و ادبي، مردم را به خيزش ، ايـستادگي و پايـداري در راه                       

از اين رو، با طرح مشكالت طبقات محروم و تأكيـد بـر ضـرورت               .  به آرمان هاي شان وادارد     دست يابي 
از . تبلور آزادي و دادگري در قالب زبان هنري، آحاد مردم را به وحدت و همبستگي ترغيـب مـي نمايـد                    

، »مـن «جمله شگردهايي كه كسرايي براي حصول بدين مقصود به كار مي بندد، كاربرد ضـماير شخـصي                  
شيوه . به اشكال متفاوت و برجسته سازي آن ها به دو روش قاعده افزايي و قاعده كاهي است                » ما«و  » تو«

ي خاص كسرايي در كاربرد ضماير، موسيقي كالم، چينش واژگان، شكل ديداري و فضاسازي اشعار براي          
 تـوده و حركـت      به منظور ترغيـب و تـشويق افـراد بـه          » ما«به  » تو«و  » من«نشان دادن چگونگي پيوستن     

با توجـه بـه گـرايش هـاي         . انقالبي از محورهاي اصلي كاركردهاي ضمايرشخصي در اشعارش مي باشند         
كـه از برجـسته   - اجتماعي كسرايي، به خصوص سروده هاي او در حوزه ي شـعر نـو مقاومـت              –سياسي  

در » تـو  « و» مـن « مي توان گفت كاربرد ضـماير شخـصي        -ترين چهره هاي اين نوع شعر به شمار مي آيد         
تبدل مي نمايد، داراي طرحي خودآگاه است و او بر اساس معناي مركـزي              » ما » اشعارش كه غالباً آن را به     
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كه دربردارنده ي تضاد دروني و تقابل شخصي اند، مي كوشد تا با تغيير و تبديل آن ها                  » من و تو  «ضماير  
  .د و بدين طريق وحدت را محقق سازد، تقابل را به تعامل و تضاد را به تفاهم بدل نماي» ما«به 
  

  .سياوش كسرايي، ضماير شخصي، كاركردهاي اجتماعي و فضاسازي:ها كليد واژه
  



 103  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

   در او سبكي ويژگيهاي و اصفهاني شفايي زندگي به  نگاهي
  قصايد بر تكيه با ادبي و زباني ي حوزه

  مهدي باقري   
  

 اسـت  صـفوي  دانشمند طبيب و برجسته شاعر ، يشفائ حكيم به ،معروف شفائي حسن الدين شرف      
 در هنـدي  سـبك . اسـت  بـوده  خود از پس نسلهاي و معاصر بزرگان احترام مورد و توجه محل بسيار كه

 خيال  آن محور كه انتزاعي و افراطي ي شيوه ديگر و گرا اعتدال و تمثيلي ي شاخه دو به شفايي ي دوره
 قـرار  سـازي  جريـان  شـاعران  و اسـتادان  شـيوه  دو هر در كهآن جالب است شده تقسيم باشد، مي گرايي
 هيچكدام كه دوم گروه از اسير الدين جالل و خوانساري زاللي و اول گروه از شفايي حكيم نظير داشتند،
 بـه  پناهنـده  ايرانيان و هند ادبي ي حوزه منتقدان از خود اغلب و نگذاشتند هند به پا هم يكبار براي حتي
 ايـن  انقالبيـون  آثـار  همپاي نوعي به و گشت مي دست به دست هند در اشعارشان ديوان هالبت. بودند هند

 نيافـت  زوال هيچگـاه  كـه  آورد پديـد  را نهـضتي  و شـد  آملـي  طالب و عرفي ظهوري، نظير ادبي، جريان
 ايـن  در ديگـر  بيـاني  بـه . افـزود  فارسي ادب ي خزانه به را اقبال و غالب و بيدل چون گوهراني -وگران

 را آنهـا  يـا  مـا  امروز ادبي ي جامعه كه دارند قرار بسيار هندي و ايراني ي برجسته شاعران و اديبان ره،دو
 دوره گذار تأثير و دانشمند شاعر اش نمونه. دارد وقوف آنها به سطحي و كم بسيار يا و شناسد نمي اصالً
 ادبـاي  از هـدايت،  انخـ  قلـي  رضا و بيگدلي آذر تحسين و توجه حتي كه است شفايي حكيم صفوي ي

 افراط از قبولي حد تا هندي سبك ويژگيهاي از برخورداري وجود با وي شعر.است برانگيخته را بازگشتي
 آن از زبـاني  و اجتمـاعي  مهـم  اطالعات اي پاره و است عاري زبان و خيال در دوره آن شعراي كاريهاي
 ويژگيهـاي  نظـر  از نيافته را خود شايان گاهجاي ادبي تحقيقات در كه قصايد دليل همين به.شود مي مستفاد
  .است گرفته قرار توجه جستارمورد اين در ادبي و سبكي

  

 ادبيات ، هندي سبك ، ادبي مختصات ، زباني ،مختصات سبكي ويژگيهاي ، زندگي شفائي، :كليد واژه ها  
  .عرب

________________________________________________________________________ 
 قزوين نور پيام ارشد دانشگاه كارشناسي 
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 تحليل سبكي قصايد عبدالباقي طبيب اصفهاني

           مهدي باقري
  

  شاعران و نويسندگان برجسته صاحب سبك خاصي هستند كه در تاريخ ادبيـات بـه نـام آنهـا ثبـت                          
از پيشگامان نهضت بازگشت ادبي و از اعضاي انجمن ادبي مشتاق اصفهاني طبيب اصـفهاني اسـت                 .است

ن كه براي نجات ادبيات از تزلزلي كه در اواخر سبك هندي دچار آن شده بود ، تشكيل يافـت و هـدف آ                      
احياي دوران باشكوه ادبيـات در دوره ي سـامانيان و غزنويـان و دوره ي سـعدي وحـافظ بود،تالشـهاي                      

در اين مقاله سبك و شيوه ي شاعري اين شاعر شوريده ي اصفهاني با تكيه بر قـصايد                  . بسياري انجام داد  
ني اسـت كـه در      طبيـب از كـسا    . او در سه حوزه ي زباني ، ادبي و فكري مورد بررسي قرار گرفته اسـت               

گر چه اكثر ادبا و محققان او را بـه خـاطر غزليـاتش         . پژوهش هاي ادبي به او و آثارش توجه نشده است      
مي شناسند اما قصايد او نيز جزو بهترين آثار شعري دوره ي اول بازگشت ادبي مي باشـد كـه ويژگيهـاي      

 .مختلف سبكي در خود جا داده است
  

  .اني، قصيده ، مختصات زباني، ويژگيهاي ادبي ، سطح فكري، غم و اندوهطبيب اصفه: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور قزوين 
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  ادبي و ديني ناشدني-ترجمه و ترجمه ناپذيري ايجاد در دخيل اجتماعي عوامل
  باقي بشير

  مباركي محسن دكتر
  جنگي نيره

  
 بـود  اين باور انيزم. است بسيار نظر ارباب ميان در ترجمه ناشدني،  و ترجمه ناپذيري  پيرامون       بحث

 در خـاص  قـشري  بـراي  و خـاص  زمـاني  در نظـر  ايـن  شايد. است ناپذير-ترجمه ايران عرفاني شعر كه
 و ملتهـا  تمـام  بـه  متعلق ادبي شاهكارهاي" معتقدند منتقدان از بسياري اما باشد پذيرفتني خاص فرهنگي

 بهـره  بـشري  هـاي -گنجينـه  از خود لياقت و فهم قدر به مي توانند  ملتها همه ي  پس ؛)رادفر ("زبانهاست
آگـاهي   كـه  افـرادي  صرفاً و بود، خواهد نتيجه بخش  شده آماده ِ   بستر در صرفاً آثاري چنين ترجمه. برند
 كـه  مـي دانـيم    طرفي از. برند بهره جهان شاهكارهاي ترجمه ي  از مي توانند  كرده اند  كسب را الزم هاي

بهـره   و ديگـر  فرهنگهاي با منطقي و درست برخورد يثمره   معنوي و مادي امور در كشور هر پيشرفت"
 در سـدي  را غنـي  فرهنـگ  بـه  ايمـان  كـه  هستند افرادي ميان اين در). 153 ص همان،("آنهاست از وري
 ملي فرهنگ به اعتقاد و شناخت با بنابراين ؛)دانشور (مي دانند  ادبي ترجمه هاي  طريق از غربزدگي مقابل

 كـرد  خنثا را ... و خرافه پرستي  نشر مثل آن منفي تأثيرات و كرد شمندانههو و هدفمند را ترجمه مي توان 
 تعـصب،  غـرور،  بيگانـه،  از تـرس  خودپـسندي،  جهل،. برد بهره ملي فرهنگ نشر نيز و غنا براي آن از و

 آنكـه  حـال  و مـي دهـد    جلوه ترجمه نشدني  افراد "ذهن" در را آثاري كه هستند عواملي … و مدگرايي
. بدانند ترجمه نشدني  را اثري كمتر افراد، مي گردد  سبب بوده، آزادي خواه  دانش و علم  ِ كسب روحيه ي 
 اقتـصاد  انديـشه پـرور،    آثـار  بـا  خواننـدگان  آشنايي عدم جامعه، مشكالت و افراد بودن ناشناس همچنين
 مقالـه  ايـن  در .مي گذارد  باقي ترجمه نشده  را زيادي آثار كه هستند عواملي ديگر از نيز زمان و نابسامان،

 فرهنگ بر آن نتايج و ادبي و ديني ترجمه انجام عدم يا انجام در مختلف اجتماعي عوامل تأثير شده سعي
   .گردد بررسي اجمالي طور به
  

  .ديني ترجمه ي ادبي، ترجمه ي فرهنگ،  جامعه،ترجمه ناپذيري،ترجمه ناشدني،:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشگاه مدرس ترجمه، مطالعات ارشد كارشناس 
 بيرجند دانشگاه اراستادي 
 بيرجند دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان دكتراي دانشجوي 
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  طبيقيت ادبيات و ملي ادبيات: ترجمه فراسوي
باقي بشير  
جنگي نيره  

  
 بـه  توجـه  با و دارد عام، مفهوم در تطبيقي، ادبيات و ملي ادبيات با ناگسستني و نزديك پيوند      ترجمه

 است؛ كرده برقرار متقابل تأثري و تأثير رابطه ي  آنها با مي كند  ايجاد كه واكنشهايي و كنشها و آن ماهيت
 ادبيات و ملي ادبيات ،)ادبي (ترجمه ماهيت از جزئي را واكنشها و شهاكن و رابطه، اين مي توان  طوري كه 

 موضـوع  بـدين  نيـز  ترجمـه  مطالعات و تطبيقي ادبيات رشته ي  در متأخر نظريات. كرد محسوب تطبيقي
 عنـصري  تطبيقـي  ادبيـات  تحقيقـات  در كند،-مي غني را ملي ادبيات "ترجمه" معتقدند آنها پرداخته اند؛ 

 ترتيـب  بـدين . مي كنـد   ايفاء بسزا تأثيري جهاني ادبيات گسترش و پيشرفت در همچنين و است، الينفك
  .است كرده جلب خود به را بيشتري توجهات ادبي مطالعات در كه است شده تبديل موضوعي به ترجمه

  

  .ملي ادبيات تطبيقي، ادبيات ترجمه، :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 بيرجند دانشگاه مدرس ترجمه، مطالعات ارشد كارشناس 

بيرجند دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان دكتراي دانشجوي  
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  پژوهشيافقهاي جديد : ادبيات تطبيقي و مطالعات ترجمه
  بشير باقي
  نيره جنگي

  
اي تجربي از مطالعات ادبي در نظر گرفت كه بر تطبيق يا مقايسه يك              توان شاخه       ادبيات تطبيقي را مي   

امروزه، بـه دليـل اختالفـات و تنازعـات         . ديگر يا حتا انواع بيان بشري تمركز دارد       ) هاي(ادبيات با ادبيات  
در اين رشته، ادبيات تطبيقي درگير فرايند نوسـازي نظـري و عملـي       موجود بين رويكرد تاريخي و نظري       

شـود و ايـن خـود مـستقيماً بـر           باشد كه باعث ايجاد تحقيق و جستجو براي يافتن افقهاي جديـد مـي             مي
  .گذاردي ادبيات تطبيقي با مطالعات ترجمه تأثير مي رابطه

  
  .ن ادبي ادبيات تطبيقي، مطالعات ترجمه، پذيرش، مت:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد مطالعات ترجمه، مدرس دانشگاه بيرجند 
 ارسي، دانشگاه بيرجنددانشجوي دكتراي زبان و ادبيات ف 
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 پارودي سوگند نامه ي خاقاني نمونه اي از پارودي نويسي قرن ششم

   دكتر بهروز بامدادي
  
        پارودي يكي از قالب هاي ظريف ادبي است كه هدف نويسنده ، تمسخر يا مـضحكه اي بـه قـصد        

ي رايج اسـت  هدف ، طرح يك سؤال و ايجاد يك انديشه وتغيير در وضع فكر          .انتقاد يا هزل وهجو است      
 وحتي -اگر چه ايرانيان ظاهرا آن را در قرن اخير از اروپاييان ياد گرفته اند و مطا بق قواعد وتعاريف آنان          .

با نام اروپايي آن  آثاري آفريده اند؛ مثل پارودي هاي دوره ي مشروطه كه برخي از آن ها بـسيار مـشهور                       
بـه  . دماونديه ي ملك الشّعرا ء بهارسروده اسـت         مانند پارودي مشهوري كه  صادق هدايت براي         .شده اند 

نظر مي آيد كه ايرانيان در قرون گذشته با چنين قالب ادبي آشنا بودنـد وبـراي طنـز و تمـسخر يـا انتقـاد                       
اگرچه نامي براي آن نگذاشته بودند يا از نام هايي مثل طنـز             .وتأديب افراد از چنين روشي بهره مي بردند         

در اين مقاله قصد نويسنده اين است كه نشان دهـد چگونـه خاقـانيِ شـاعر                 . ردند  يا نقيضه استفاده مي ك    
براي يك قالب مؤثّر و جدي مثل سوگند نامه، نظيره اي خنده دار و آميخته به شوخي سروده اسـت و در                      
آن به جاي سوگند خوردن يا قسم دادن به مقدسات ومقدسان و صلحا به بازيچه هـاي كودكانـه يـا بـز و                

ش و خرس يا به افرادي كه از قراين ابيات مي شود فهميد كه افراد معمولي يا مهمل و لوده  بوده انـد؛                        مي
اهميت ادبيِ اين سوگند نامه زماني بر ما روشن مي شود كه شـاعربه              .سوگند خورده  يا سوگند داده است        

سوگند نامه اي قصد اثبـات      خاطرسعايت سخن چينان ، در موقعيت اتّهام به خيانت قرار گرفته است و با               
بعد از مدح وزير و اداي سوگند نامه، شاعر ناگهان بـابي            . بي گناهي خود و برائت از اتّهام را داشته است           

 – كه يـك قالـب جـدي اسـت           -شگفت از طنز و شوخي باز كرده وپارودي اي جالب براي سوگند نامه              
  .                                                                 ست آفريده است كه موضوع اين مقاله معرّفي همين پارودي ا

  
.                                                               ، پارودي، خاقاني  6 پارودي، سوگندنامه، پارودي، قرن:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
  ص(مدرس مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم( 
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  شفيعي كدكنيجايگاه نظريه ادبي درآراء و  اشعار 
  محمد بامدادي

  
ادبيات همانند دنيايي ناشناخته و مبهم به حساب مي آمد كه هركسي قادر      ,       قبل از پيدايش نظريه ادبي    

چهارچوبي منظم به دسـت آمـد تـا    , با پيدايش نظريه و رشد و گسترش آن     . به ورود و درك اين دنيا نبود      
,  در روسـيه   1914 -1915ي نخـستين بـار در سـال هـاي           برا. اين دنياي ناشناخته بررسي و كنكاش شود      

ادبيات را مـورد    , آنها در صدد بودند تا با رهيافتي تجربي         . نظريه ادبي خود را مطرح كردند     , فرماليست ها 
. تجزيه و تحليل قرار دهند و بدينوسيله توانستند تحولي شگرف در ادبيات و نقد ادبـي بـه وجـود آورنـد            

زمره شاعران موفق نيمايي است كه سخت تحـت تـأثير آراء فرماليـست هـا قـرار                  استاد شفيعي كدكني از     
, بررسي اشعار و آراء او از اين ديد. گرفته و در كتاب موسيقي شعر خود ابن را به وضوح نشان داده است             

در اين پژوهش سعي شده تا مقدمه اي        . مي تواند ناگفته هاي زيادي را در مورد زبان شعري اش بيان كند            
 تمـام  _ر باب نظريه ادبي و پيشينه آن در ادبيات فارسي بيان گردد؛ سپس آراء و اشعار شـفيعي كـدكني                  د

  .  از اين حيث مورد بررسي و تحليل قرار گيرد- دفتر شعري12
  

  . نظريه ادبي، شفيعي كدكني، فرماليست ها، شعر معاصر:واژگان كليدي
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  ترجمه ي رباعيات عمر خيام و قاضي نذراالسالم
  خانم شميم بانو

  

وي در شعر خـويش سـودي زيـاد از واژگـان فارسـي              .       قاضي نذراالسالم شاعر ملي بنگالدش است     
جسته است و تحت تأثير حافظ، عمر خيام و شاعران ديگر فارسي بوده است و چندين رباعي عمرخيام و                   

نگـالي رباعيـات عمرخيـام را بـه         متعددي شاعران ب  . چندين غزل حافظ را به زبان بنگالي برگردانيده است        
زبان بنگالي ترجمه كرده اند، و بيشتر منقدان ادبيات بنگالي متفق اندكه ترجمه نذراالسالم از حيث زبـاني،          

سعي ما در اين مقالـه پـژوهش و         . محتوا و فني بهترين ترجمه رباعيات عمرخيام در زبان بنگالي مي باشد           
االسالم در سـيماي خـود رباعيـات عمرخيـام و مقايـسه آن بـا                سنجيدن ترجمه رباعيات عمرخيام  از نذر      

  . تراجم رباعيات عمرخيام از مترجمان ديگر بنگالي زبان است

  
  . نذراالسالم، رباعيات عمرخيام، ترجمه هاي بنگالي، مكارم فني و زباني ترجمه:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشيار زبان فارسي مؤسسه ي زبانهاي نوين دانشگاه داكا، بنگالدش 



 111  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  »دختر كعب، شعر او و عاشق شدن وي«شناختي حكايت تحليل نشانه

  حسن بتالب اكبرآباديم
  

روشـي  ... هـا و  نظام، رمزگان، هويت ارتباطي و افتراقي نـشانه       : شناسي با طرح مفاهيمي چون    نشانه        
اين علم كـه ريـشه در آراي زبانـشناسي سوسـور دارد بـا               . ديگرگون را در خوانش متون بنيان نهاده است       

كشد و را در پي فرايند داللتي نشانه ها به تصوير مي   تأكيد بر عناصر دروني نظام، سازكار شكل گيري معنا          
نامـة عطـار از     الهـي . پـردازد نظمِ متن مـي   بندي و سازماندهي جريانِ به ظاهر آشفته و بي        به نحوي به طبقه   

بررسي نشانه شـناختيِ روايـت در       . گيري روايت عرفاني دارد   جمله متوني است كه سهم بسزايي در شكل       
. تواند تا حدودي زمينه را براي نحوة ساماندهيِ روايت در متون عرفـاني مهيـا كنـد   حكايتهاي اين متن مي 

 كه به لحاظ ساختار و معنا ارتبـاط         -شناختي حكايت دختر كعب، شعر او و عاشق شدن وي           تحليلِ نشانه 
يت دهد كه پيشرفت پيرنگ روايت در اين حكا        نشان مي  -مستقيمي با ساختار روايت جامعِ الهي نامه دارد       

گيـرد، يعنـي هـر عنـصر بـا قـرار            از طريق تباين و تنش در عناصر دو رمزگانِ قدرت و عشق صورت مي             
گرفتن در ذيل اين دو رمزگان هم به لحاظ روايي و هم از نظـر زبـاني، شـكل و معنـايي متناسـب بـا آن                           

با در نظـر گـرفتن      . پذيردگيرد و پردازش عناصر رواييِ حكايت در ضمن اين تقابلها انجام مي           رمزگان مي 
نامه بيان شده اين موضوع و توجه به اين نكته كه خود اين حكايت در ضمن روايت جامع  و عرفاني الهي       

شناختي، در يـك فراينـد      هاي موجود در اين حكايت از لحاظ معرفت       توان گفت كه تمامي نشانه    است مي 
رسـند و ايـن قواعـد و        ان بـه معنـا مـي      تري بـه نـام عرفـ      جانشيني و تطبيقي، ذيِل ساختار و نظام گسترده       

  .كندقراردادهاي عرفان است كه نحوة شكل گيري و صورتبندي روايت را تعريف مي
  

  .شناسي، نشانه، رمزگان، عرفان، روايتنامه، نشانهالهي: واژگان كليدي

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن 
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  برخورد فرهنگ ها و شكست سمبل ها

      معصومه بخشي زاده

  دكتر خياهللا محمودي

  
نماد ، مفهوم پويايي است كه تحت تأثير شرايط اجتماعي و فرهنگي، دچار تحول گرديده و معموالً                        

 " شكست سـمبل هـا       "عمده ترين تحوالت نماد را مي توان تحت عنوان          .در شكلي نوين ظاهر مي شود     
رهنـگ  در اين فرآيند ، بـه واسـطه ي تغييـر شـرايط فرهنگـي جامعـه، نمادهـاي ف                   . مورد بررسي قرار داد   

مغلوب، جاي خود را به نمادهاي فرهنگ غالب مي دهند ؛ به عنوان مثال، تحت تأثير ورود افكار يزيـدي                    
به عرفان اسالمي، برخي از نمادها دچار تحول مذكور گرديد؛ به اين صورت كه رنگ سياه كه پيش از اين              

عناصر عربي بـه زبـان و ادبيـات         همچنين در اثر ورود     .، نماد ظلمت بود، به عنوان نماد نور مطرح گرديد           
فارسي، نمادهاي عربي جانشين نمادهاي ايراني گرديد؛ بنابراين ، شاهد به كـار بـردن سـمبل هـاي عـدل                      

اين فرآيند كه در بخش هاي گسترده اي از ادب پارسي و تحـت              .  اسالمي در ادب پارسي هستيم     –عربي  
يري برخـي مـصاديق در دو معنـاي متفـاوت           تأثير فرهنگ هاي بيشماري صورت پذيرفت، عامل به كـارگ         

گرديده است كه خود، عامل گسيختگي در كاربرد سمبل ها گرديده است؛ مثالً عقل همچنان كـه در ادب                   
ظاهراً اين رويه، تحت تأثير جـدال فالسـفه    . پارسي، نماد نور است، در برخي متون نماد ظلمت نيز هست      

 و عقل كه در پيشينه ي فكري ايرانيـان، سـمبل نـور نخـستين              و متكلمان ، بر عقايد مسلمانان اثر گذاشت       
در اين پژوهش، ضـمن بررسـي مـوارد برخـورد فرهنـگ هـا و                . بود، به عنوان نماد ظلمت معرفي گرديد      

  .انديشه ها، به تأثير اين فرآيند بر سمبل هاي به كار رفته در زبان فارسي پرداخته مي شود
  

  . ها، تحول نمادها، شكست سمبل هانماد،برخورد فرهنگ: واژگان كليدي

 *  

________________________________________________________________________ 
 دانش آموخته ي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي. 
 رسي دانشگاه سلمان فارسيدانشيار بخش زبان و ادبيات فا. 
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 علم النفسةبهاء ولد درحوز آراء ررسي برخي ازب

  دكتر محمود براتي
  هيال كديوريس

  
بهاءولد به عنوان عارف وصوفي بزرگ اواخر قرن ششم واوايل قرن هفتم ،بيشتراز حيث آنكه يكي از                      

ـ  ،كبار مشايخ صوفيه و پدر موالناي كبير است     وتحـسين بـوده اسـت؛وي بـا تنهـا كتـاب بـي        ه مورد توج
كه نمونه اعالي ساده نويسي و مهارت نگارنده در آماده ساختن الفاظ براي اداي معاني               – معارف   -نظيرش

ه                   ات مـورد توجـلطيف وزيباست ؛ونيز بيان نكات دشوار وظريف در لباسـي جـذّاب ودلپذيردرحيطـةادبي
ت وي درباب روح ونفس آدمي در كتب علم النفس قديمي ديـده             پرداختن به آراءونظريا  .ومثال بوده است  

نشده است؛حتي امروز هم، به آراءتربيتي بهاءولد درمورد روح و روان انسان كمتر بها داده شده است ايـن           
مقال سعي كرده است ؛ باتوجه به نظريات وعقايد مستخرج از معارف ،دراين خصوص ،وي را بـه عنـوان     

  .ازهاي حوزة علم النفس اواخر قرن ششم واوايل قرن هفتم معرفي نماييديكي از نظريه پرد
  

 . بهاءولد،روح ،علم النفس،نظ:كليدواژه ها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________________________________________________________________ 
 ات فارسي دانشگاه اصفهاناستاديار وعضو هئيت علمي گروه زبان وادبي 
 ات فارسي از دانشگاه اصفهانكارشناس ارشد زبان وادبي 
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  عاطفي درايجاد تعامل-نقش شرايط احساسي
  )با تكيه بر داستان نبرد رستم و سهراب(روايي با نظام گفتماني -بين نظام گفته اي

  اعظم برامكي
 

 - روايي و گفتماني، بايد گفت كه ويژگي بـارز هـر نظـام گفتـه اي                  –تفاوت دو نظام گفته اي             در  
روايي، معناهاي تثبيت شده اي است كه در پي آگاهي از نقصان يا خلل معنـايي بـه وجـود مـي آينـد و                         

ـ          . مجموعه اي از كنش ها در جهت رفع نقصان اوليه شكل مي گيرند             ا در حالي كـه در نظـام گفتمـاني، ب
 ادراكـي و عـاطفي      -معناهاي سيال و از پيش تعيين نشده اي روبرو هستيم كه بر اساس شرايط احساسي              

 زباني، هميشه به طور     ءاما چنين مرزبندي ميان اين دو گونه      . دخيل در جريان توليد معنا، شكل مي گيرند       
ر عوامـل گفتـه، سـبب        روايي، گاهي نوع حضو    -قطع و يقين ثابت نمي ماند؛ زيرا در نظام هاي گفته اي           

. شكل گيري نوعي حضور عاطفي مي شود كه مي تواند هر لحظه گفتمان را دستخوش تغيير قـرار دهـد                   
 ادراكـي جـايگزين     - حضور حساسيتي را رقم مي زند كه سبب مي شـود شوشـگر احـساسي               ءاين گونه 

قـي و شـناختي و      زيرا دنياي عاطفي سبب توقف دنياي كنـشي يـا نظـام منط            .  روايي شود  ءكنشگر برنامه 
خروج از فرايند پويا و حركت مداري است كه با برنامـه اي معـين در پـي وصـال بـه هـدفي مـشخص                 

حضور جسمانه در مركز گفته سبب مي شود تا تمام اتفاقاتي كه در ميدان حضور او رقم مي خورد                   .است
 گردد؛ عاطفه، هيجـان و  بر او تاثير  گذارد و سبب ايجاد احساس، عاطفه، هيجان و در نهايت تنش در او           
 روايي داستان را به مرز -تنش شوشگر، قطب هاي تثبيت شده معنا را در هم مي ريزد و ساختار گفته اي         

 فراارزشي است كه بنيانهاي     "شهرت قدرت و    "در داستان نبرد رستم و سهراب       . گفتمان نزديك مي كند   
مانه و به تبع آن احساس و عاطفه و نـوع            اما حضور جس   .نظام ارزشي گفتمان  بر اساس آن استوار است        

در .  رابطه بين شوشگرها، روند شكل گيري اين فرا ارزش را با تنش و گسـست مواجـه مـي كنـد                     ءويژه
در . روايي عامل فاعلي براي دست يابي به مفعول ارزشـي يـا معنـا دچـار تغييـر مـي شـود                      ءنتيجه برنامه 

 در هـم    ءفراارزش قدرت، تعامل و تقابـل شـبكه       پژوهش حاضر سعي بر آن است تا فرآيند شكل گيري           
روايي داستان به سمت نظام گفتمـاني، مـورد تجزيـه و    - ارزشهاي گفتمان و حركت نظام گفته اي    ءتنيده

تحليل قرار گيرد و از اين رهگذر به اين نتيجه دسـت مـي يابـد كـه نـوع حـضور شوشـگرها، شـرايط                          

________________________________________________________________________ 
 تربيت معلم تهران(دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي( 
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 در جـستجوي رسـيدن بـه آن هـستند در نزديـك              عاطفي كه در آن قرار دارنـد و هـويتي كـه           -احساسي
  .  روايي داستان به نظامي گفتماني نقش موثري دارد–گرداندن نظام گفته اي 

  

، نشانه، معناشناسـي، فـراارزش قـدرت، جـسمانه، گونـه هـاي عـاطفي ، رسـتم و                    گفتمان :كليد واژه ها  
  .سهراب
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  مار و اژدها در شاهنامه و كهن الگوييجلوه هاي نمادين

  دكتر غفار برجساز
  منصوره شاه محمد ميراب

   
نمادها طي گذشت زمان و با شكل گيري مليت ها و آيين هاي جديـد ممكـن اسـت تغييـر يابنـد و                              

مار در دوره اي به عنوان نمادي مثبت، گرامي و . نماد مار نيز اين گونه است. معناي تازه اي به خود گيرند     
 ظهور دين زردشت جنبه منفي يافته و به موجودي خبيث و اهريمني تبديل              مورد احترام بوده است ولي با     

هدف پژوهش حاضر بررسي نماد مار و جلوه هاي مختلف آن از جمله ارتباط آن بـا اهـريمن          . شده است 
بدين منظور به شناخت ايننماد و بررسي ارتباط آن با اهريمن در اساطير كهـن پرداختـه                 . در شاهنامه است  

ر همين اساس و با استناد به برخي از اساطير ايران باستان در روايـات زردشـتي و پهلـوي و                     ب. شده است 
. همچنين تورات و انجيل جنبه اهريمني مار بررسي و سپس به انطباق آن در شاهنامه پرداخته شـده اسـت         

 هـاي   تجلي اين ارتباط اساطيري در برخي از ابيات شاهنامه اين مطلب را روشن مـي سـازد كـه داسـتان                    
ضمن اينكه حاصل پژوهش نشانگر اين اسـت كـه          . شاهنامه بر اساس اين روايات كهن سروده شده است        

حكيم توس درصدد آن بوده است تا اين نماد طبيعي را با ديگر نمادهاي فرهنگي ايرانيان و عناصـر كهـن                     
اودان و عنـصري    الگويي آنان ، همچون نبرد با اهريمن و گراميداشت آتش به عنوان رمـزي از حيـات جـ                  

  .هستي بخش پيوندي معنادار ببخشد
  

  .نماد ، مار ، اژدها ، اهريمن ، شاهنامه: واژه هاي كليدي 

________________________________________________________________________ 
 هداستاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شا 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شاهد 
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  نو آوري هاي رويايي در شعر حجم

  شهرام بزرگي
  نعمت اهللا پناهي

  
ه با ظهور شعر نوي نيمايي و تثبيت آن در صحنه ي ادبيات رسمي كشور، خواه ناخواه شعر از ديدگا                

تعريف شعر و اساس آن تا حال بر نظر ارسطو استوار بود تا اين كه               . هاي متعدد مورد بررسي قرار گرفت     
بعد از مشروطه شعر از منظر منتقدان مورد بررسي قرار گرفت و حتي شاعران نيز حق خود ديدند تا خود                    

جه به انشعاب شعر نوي نيمـايي،       در اين ميان با تو    . در مورد اثر خود نظر بدهند و اين بر ابهام شعر افزود           
وي . بعضي از شاعران سعي كردند تا معيارهايي جديد به دست دهند كه يداهللا رويايي يكي از آنهـا سـت                   

 "شـعرحجم "پس از سال ها شاعري به همراهي چند تن از شاعران پيشرو آن زمان، وجود جريان شعري                  
يايي در ايـن ميـان، همـواره بـه عنـوان شـاعري              را با چاپ بيانيه اي به گوش نوجويان رساندند؛ خود رو          

رويايي در آثار خود آشنايي زدايـي را        . آوانگارد مطرح بوده و اين  را در آثارش به خوبي نشان داده است             
در وسعت زيادي انجام داده و بسياري از هنجارها را شكسته و در عوض هنجارهاي جديـد ايجـاد كـرده                  

  . حد  امكان نوآوري هاي رويايي بررسي شوداست در اين مقاله، سعي شده است تا
  

  . شعر، كلمه، حجم، آشنايي زدايي و وزن:واژگان كليدي
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  ي آن  با تاكيد بر آسياي ميانه شناسبيآسي به خارجيان وآموزش زبان فارسبررسي منابع 

 دكتر حسن بساك

  
د آموزشـي زبـان و ادبيـات              آسيب شناسي ، ساماندهي و احياي  كرسي ها و امكانـات و متـون و مـوا                 

كتاب هاي فارسي آموزي موجود حتي آن دسـته از متـوني            .  هاي فارسي آموزي است    تفارسي ، از ضرور   
كه براي فارسي آموزي انگليسي زبان ها نوشته شده است؛ گاه پاسخ گوي مشكالت دانشجويان همه مليـت   

شتن مجموعه ي كامـل و متناسـب بـا كتـب            ندا.  نيست قزاقستانيو   مركز يايطق آس ا من ها به عنوان مثال در    
آموزشي فارسي، كتاب كار و امكانات چند رسانه اي، فرصت هاي زبان آموزي را در آن ديار سلب خواهد                   

تجديد نظر اساسي در كتابهاي فارسي آموزي به ايرانيان مقيم خارج و خارجيان فارسي دوست ، آنهـم                 . كرد
،ضـرورت اجتنـاب    ر مشاركت وسيع نهادهـاي دسـت انـدر كا         به صورت يك كارگروهي و سازمان يافته با       

 فارسي آموزي ، ضعف در بخش آموزش فارسي گفتاري است  به              و مشكالت    از ميان ضعفها  . ناپذير است 
ي از كشورهاي آسـياي ميانـه     فارس اتي زبان و ادب   ان از استاد   زبان فارسي وبعضي   النيفارغ التحص طوري كه   

ي  بـه فارسـ    ي نميتواننـد   بـه خـوب    ...  هندوستان ، بنگالدش و     - كمتر است   بجز تاجيكستان كه اين مشكل     -
بنـابراين ريـشه   .  هاي ادبي را به زبان انگليسي مي نويسندش گاه رساله و پژوه    و و يا بنويسند     صحبت كنند 

بسياري از اين مشكالت در زبان آموزي، به منابع درسي، متون و مواد آموزشي و برخي نيز بـه شـيوه هـاي        
 تيـ تقوبه اعتقاد نگارنده ، رفع موانع و پركردن خال هاي موجود تنها با              .ش زبان فارسي  بر مي گردد        آموز

يي براي فارسـي آموختگـان بـه         دانش افزا  دانشگاههاي خارج با تاكيد بركالسهاي     در   ي زبان فارس  كرسيهاي
 رسـانه اي و     د افزاري و چنـ     نرم تو امكانا آموزش از راه دور      و شيوه هاي نوين      استفاده از امكانات  همراه  

در  يافتهـ  نها ي فارسي آموزي به خارجيان از طريق پژوهش هاي كـاربردي و سـازما              شنيز حمايت از پژوه   
  .دانشگاههاي داخل نظير رساله هاي كارشناسي ارشد و دكتري، تحقق مي يابد

  
آموزشـي ،  امكانـات       شنا سي، فارسي آموزي،نقدوبررسي،منابع آموزشي، تكنو لـوژي          بيآس:كليد واژه ها    

  .چندرسانه اي

________________________________________________________________________ 
 استاديار زبان و ادبيات  فارسي دانشگاه پيام نورمشهد 
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 نقد داستان سياوش بر اساس نظريات نورتروپ فراي در نقد تاريخي

ريدكتر محمود بشي  
 ندا حاج نوروزي

 

تشخيص نوع ادبي هر اثر، گامي اساسي در نقد آن به شمار مي رود، زيرا در برخورد با آثار ادبي به      
. ا را، به شيوه اي علمي، در گروه هايي محدود تر دسته بندي كنيمشيوه اي نقادانه نيازمنديم كه آن ه

 در چهار مقالة تاريخي،اخالقي،آركي تايپي و بالغي "تحليل نقد"نظرياتي كه نورتروپ فراي دركتاب 
دراين مقاله تالش . خود دراين زمينه ارائه مي دهد، مي تواند در نقد متون ادبي گوناگون مؤثر واقع شود

به اين . به بررسي داستان سياوش از شاهنامة فردوسي بر اساس برخي ديدگاه هاي فراي بپردازيمكرده ايم 
منظور نخستين مقاله از چهار مقالة او را كه به نقد تاريخي اختصاص دارد، در نظر گرفته ايم و ضمن 

  .نشان داده ايممعرفيِ مختصرِ نقد تاريخي از منظرفراي، شيوة كاربرد آن را در تحليل يك متن  ادبي 
  

  نوع ادبي، اسطوره،رمانس،تراژيك،كميك،روايت مدار،مضمون مدار: كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي 
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 شهبانوي عشق

  )شناسي در منظومه خسرو و شيرين نظاميبررسي شخصيت شيرين بنابر نظريات روايت(
  پورنوشين بهرامي

   علي محمدي
  

شناسـي بـه منتقـد      روايـت . شناسي است ، روايت هاي روش ساختگرايي براي ادبيات            يكي از ارمغان  
هـاي گونـاگون را در دو   رساند تا با بررسي نقش هر كاركرد و كنش در ساختار روايـت، داسـتان   ياري مي 

دهد كه چه روابـط متقـابلي بـين         ها در داستان، نشان مي    تحليل شخصيت .سطح داستان و كالم تحليل كند     
در داسـتان خـسرو و شـيرين از نظـامي گنجـوي جايگـاه               . ردها و سير روايي وجود دا     عملكرد شخصيت 

آورد كـه تـأثيرات     شناسي ايـن امكـان را فـراهم مـي         هاي روايت نظريه. شخصيت شيرين قابل توجه است    
تـوان  در سطح كالمِ روايت از منظر تحليل گفتمان مـي         . متقابل اعمال شيرين و پيرنگ داستان بررسي شود       

وي مشخص كرد و ديدگاه او را نسبت به شخـصيت شـيرين مـورد تحليـل                 موقعيت نظامي را به عنوان را     
  .قرار داد تا در سطحي فراگيرتر از نگرش او نسبت به زن آرماني ايراني آگاهي يافت

  
  .  روايت خسرو و شيرين ، شخصيت داستاني، نظامي، كالم:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 فارسيي كارشناسي ارشد زبان و ادبياتآموختهدانش  
 دانشيار دانشگاه بوعلي سينا 
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  تحليل محتوايي شكوائيه در قصايد خاقاني

  فردكتر محمد بهنام 
  سيده سميه موسوي فرد

  
        تحليل محتواي اشعار شاعران و آشنايي با مباني فكـري و انديـشه هـاي آنهـا از مباحـث مهـم در                       

از موضوعات بسيار مهم    .قرن ششم يكي از دوران هاي پرتالطم تاريخ ايران است         .پژوهش هاي ادبي است   
خاقـاني،از  .تمايز مي سازد شكوه و شكايت اسـت       در شعر اين قرن كه آن را از شعر    دوره هاي پيشين م               

شاعران برجسته ي اين دوره،شكوائيه هايي در زمينه هـاي مختلـف شخصي،فلـسفي،اجتماعي و سياسـي                 
نگارندگان در اين مقاله كوشيده اند تا به شيوه تحليل محتوا     شكوائيه ها و مضامين مرتبط                    .سروده است 

نتايج تحقيق حاكي از آن است كه نمـود محـسوس روح پريـشان              .دبا آن را مورد بحث و تحليل قرار دهن        
نمونه ي بارز اين شكوائيه ها نالـه        .شاعر در قصايد ويدر بيان سوز و گدازهاي شخصي شكل پيدا مي كند            

ــاتواني،خواري و بــي كــسي،نداري،سوگ عزيزان،بــي قــدري اهــل فــضل و هنــر و    از پيري،ضــعف و ن
نين در شكوائيه هاي فلسفي خود به شكايت از فلك،بخت و دنيا و         خاقاني همچ .موضوعاتي نظير اينهاست  

در شكوائيه هاي اجتماعي اش به شكايت از دشمنان و حاسدان و بي توجهي مردم روزگار به اهل خرد و                    
مهم تـرين مـضاميني كـه همـراه شـكوائيه هـا در قـصايد خاقـاني آمـده،مي تـوان بـه                        .انديشه مي پردازد  
  . ممدوح شاعر، بيان اميدها و آرزوها و گاه نااميدي از زندگي،اشاره كردو) ص(مفاخره،مدح پيامبر

  
   خاقاني، قصايد خاقاني، شكوائيه، انواع ادبي:كليد واژه ها

  
  

________________________________________________________________________ 
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند 
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  صاحب دل در مثنوي

                                                                               دكتر محمد بهنام فر
   صديقه رستمي

  
     از آن جاكه مولوي خود ، عارف صاحب دلي است كه هدفش از سرودن مثنوي  رهـايي و وارسـتگي               

اهل ( انسان هاي سرگشته از قيد تعلقات مي باشد ، در اين پژوهش به بررسي مقام و جايگاه صاحب دل                    
رفت الهي دسـت يافتـه    همان انسان كامل و اهل معنا و باطن اند كه به مقام معاودر مثنوي كه از نظر     ) دل

اين پژوهش به روش توصيفي وشيوه تحليل .اند ، ضمن بيان ديدگاه هاي ساير عارفان پرداخته شده است            
 كه موالنا صاحب دالن را انسان هايي مي داند كه   محتوا انجام شده است و نتايج تحقيق حاكي از آن است          

او همچنـين   .  عالم ماده و زمان و مكـان اسـت         نگرش عقل آنان تا نفخ صور و برپايي رستاخيز و فراتر از           
تنها جويندگان علم راه حق را ، صاحب دالن مي داند كه از رازها و اسرار آگاهي دارند و قادر بـه درك و       

مولوي تنها شرط تبديل سنگ وجودي را به گوهر معنا رسيدن به            . احساس نطق آب و خاك و گل هستند       
مي شناسد و روح آدمي را گوهري مي داند كه فقط اهل معرفـت و  عارفان صاحب دل و همنشيني با آنان   

  .صاحب دالن قادر به شناخت آن مي باشند
  

  . مولوي ، مثنوي معنوي ، صاحب دل ، اهل دل:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه بيرجند 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 
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  هاي موثر در   به عنوان عامل"ترجمه ومترجمان"نقش

  پيشبرد ادبيات تطبيقي در حوزه ي نمايشنامه
                                 فاطمه بيات فر                  

  
توان نقش ملموس آن  هاي پيشرفت و تقابل فرهنگي و ادبي دانست و نمي     را مي توان از راه       "ترجمه"    

نهضت ترجمه در ايران،همزمان با تاسيس مدرسه دارالفنون بـه          .ي ادبيات تطبيقي ناديده گرفت      را در حيطه  
ي آثـار     ي آثار علمي و فني،گروهي به ترجمـه          باعث شد كه عالوه بر ترجمه       دورهوجود آمد واوضاع اين     

 به عنوان يك نـوع ادبـي آشـنا شـدند،            "نمايشنامه"در اين دوره بود كه هنرمندان ما با         . ادبي روي بياورند  
 تعزيه، خيمه شب بازي، نمـايش تخـت حوضـي،         (اي چون   هرچند از قبل،درميان ايرانيان آثار نمايش گونه      

ــازي و ــشنامه . وجــود داشــت...) ســياه ب ــا نماي ــه ســاختار   در ايــن دوره از راهĤشــنايي ب ــي، ب هــاي غرب
در ايـن   .اي براي بيان مسائل سياسي اجتماعي روزگارشـان دسـت يافتنـد             نظامندنمايشنامه به عنوان صحنه   

 مـشروطه   ي  ي نمايـشنامه نويـسي در دوره        مقاله، كوشش بر آن است كه تا بـا سـيري اجمـالي در حـوزه               
ابتـدا  . ي نمايـشنامه هـاي اروپـايي بپـردازيم            وپهلوي، به بررسي نوع ترجمه ونيز توان مترجم در ترجمـه          

سـبك  ( از نمايشنامه هاي غربي سخن مي گوييم وسپس به بررسي نقـش متـرجم؛              "نوع ترجمه "ي    درباره
در پيـشبرد ايـن     ...)ي ترجمـه مـورد پـسند مخاطـب و           مترجم، خطاهاي مترجم،شگردهاي او جهت ارائـه      

  .ادبي، در ايران مي پردازيم"نوع"
  

  . نمايشنامه، ترجمه، مترجم، ادبيات تطبيقي:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 مه طباطباييدانشجوي  كارشناسي ارشد ادبيات تطبيقي دانشگاه عال 



124  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

 كاركردها و نمودهاي شراب در شعر حافظ

  رضا بيات
  

شارحاني بر اين   .       يكي از اصلي ترين مفاهيم شعر حافظ شراب و حوزه ي معنايي مربوط به آن است               
 به راستي شراب مي نوشيده و در مقابل جمع كثيري از شـارحان، شـراب او را كنـايي و                     باورند كه حافظ  

اما نوع بررسي ها از اين فراتر نرفته و بسيار كم به اين نكته توجـه                . داراي مفاهيم عالي عرفاني دانسته اند     
 تنهـا چنـد     . كرده اند كه شراب در ديوان حافظ، هم معاني گونه گـوني دارد و هـم كاركردهـاي متنـوعي                   

در ايـن   . تحقيق در اين زمينه انجام شده كه آنها هم به هيچ وجه حق مطلب را چنان كه بايد ادا نكرده اند                    
. مقاله ابيات مرتبط با شراب در غزليات حافظ احصا و سپس مضامين ايـن ابيـات اسـتخراج شـده اسـت                     

ـ     162حدود يك چهارم ابيات حافظ شراب آلودند كه          در .  ه نمـايش در مـي آورنـد        كاركرد گوناگون را ب
 گروه اصلي دسـته بنـدي شـده و نهايتـاً آمارهـا و نمودارهـاي                 17مرحله ي بعد اين مضامين پرشمار در        

  .فراواني كاركردهاي مختلف شراب در ديوان حافظ به دست داده شده است
  

  .ل آماري شراب ، حافظ،  مضامين خمري، تحليل محتوايي، طبقه بندي موضوعي، تحلي:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي  
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  موجودات وهمي در شاهنامه

  بياتي گل
  

فردوسـي  . انگيز در شاهنامه پرداخته شده اسـت        در مقالة حاضر به معرفي موجودات وهمي و شگفت   
ز اي ا  ي و افـسانه   ا اسـطوره در مقام   شاهنامه  .اند اي ما موهوم و ناشناخته    گويد كه بر   سخن مي موجوداتي  از  

قهرمـان  به عنـوان   كه گاهي  گويد  مي العاده سخن  هاي خارق  هايي با قدرت   سان ان انگيز و  موجودات شگفت 
 :تقسيم كرد ه  توان به چند دست    رامي موجودات شاهنامه . شود داستان مطرح و معرفي مي    شخصيت اصلي   و  

مـاران برآمـده بـر دوش    هايي چـون رخـش و شـبرنگ بهـزاد،          اسب: العاده حيواناتي با صفات خارق   )الف
هايي با خصوصيات عجيب و      انسان)  ج .اند  موجوداتي كامالً وهمي و ناشناخته    )ب... هفتواد و كرم    ضحاك

  .بستر باورنكردني مانند گوش
  

  .هاي اهريمني و وهمي، پيكرگرداني اسطوره، وهم، موجودات وهمي، چهره:ها كليدواژه

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 
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  تحليل جامعه شناختي رمان  باغ بلور اثر محسن مخملباف

  فاطمه بيرانوند
  

     هر اثر ادبي به عنوان بخشي از فرهنگ يك ملّت در چارچوب و محيطي اجتماعي تحقّق مي يابـد و                     
مي توان با بررسي رابطه آن با جامعه، تأثير متقابل آن دو را با اسـتفاده از شـواهد موجـود در اثـر هنـري                           

ع و تحـوالت ناشـي از   آثار ادبي با ساختار اجتماعي،فرهنگي، سياسـي، و اقتـصادي جوامـ           . گردآوري كرد 
ها ارتباطي متقابل دارند و مي توان با بررسي ديدگاه هاي جامعه شناختي مطرح در آن ها بـه شـناخت                      آن

از ميان شاخه هاي متنوع ادبيات، ادبيات داستاني از جايگاه ويـژه اي برخـوردار اسـت،                 . اجتماع نايل آمد  
هيچ واسطه اي مخاطب را از واقعيات موجـود در          را سيماي واقعي جامعه را منعكس مي كند و بدون           زي

رمان به عنوان زير مجموعه ي ادبيات داستاني، نقش مـؤثري در بازنمـايي حيـات                . جامعه مطلّع مي سازد   
استناد به چنين دريافتي اين پيشنهاد را مطرح مي كند كـه رمـان              لذا اين پژوهش با     . اجتماعي ملّت ها دارد   

بررسي از اين جهت مي كوشد با       .  تواند بستري براي درك بهتر جامعه باشد       با توجه به ظرفيت هايش مي     
رمان باغ بلور اثر محسن مخملباف، جلوه هاي مختلف جامعـه از منظـر              در  شاخصه هاي اجتماعي مطرح     

آن چه  .رمان را  معرفي كندتا دستاورد هاي آن در شناخت ابعاد جامعه و بازتاب آن در  رمان آشكار گردد                   
دوران جنـگ   ثر مطرح شده،تصاويري از جلوه هاي گونـاگون زنـدگي اجتمـاعي مـردم در بـستر                  ادر اين   

 از يافته هاي تحقيق مي توان نتيجه گرفت كه بررسي ديدگاه هاي جامعه شـناختي در آثـار                   .استتحميلي  
اخت درباره ي جامعه در اختيار پژوهشگر قرار مي دهد تا به شـن            بيشتري   آگاهي هاي    يداستاني تا حدود  

  .اجتماع نايل آيدبهتر 
  

  . باغ بلور ، محسن مخملباف، ادبيات داستاني، جامعه شناسي ادبيات، رمان:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي  
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  وطن، ممدوح ومعشوق شعراي عصر بيداري ايران، افغانستان وتاجيكستان

  محمد بيرانوندي
  

ك تاريخ ادبيات فارسـي، نقـل       بر تار ) رودكي(        درخشش سروده هاي آبدار روستا زاده ي سمرقندي       
حكيمانه ي شكوه وعظمت ايران وايراني از زبان نجيـب زاده ي تـوس ابوالقاسـم فردوسي،شـعر لطيـف                    
وحريروار فرخي سيستاني در دربار امير چغاني، مناجـات هـاي لطيـف وآهنگـين وآراسـته بـه شـعر پيـر                   

تانه ي موالنـا ازديارقونيـه ،نـازك        هرات،سرود فارسي ملوانان چيني به روايت ابن بطوطـه،نعره هـاي مـس            
انديشي هاي بيدل دهلوي وديگرناقالن وحامالن قند پارسي به  هند وبنگالـه ، فرمـانروايي واعجازسـخن                  
سعدي وحافظ درملك فارس، همه وهمه  حكايت از وسعت حوزه ي نفوذ وگسترش و همچنين عظمت                 

ز اين شاخه هاي شاداب وسر سـبز بـه علـت            متاسفانه برخي ا  . وشكوه پيشينه ي زبان وادب فارسي دارند      
ظهور  آفت استعمار وساير تحوالت جهاني در ساختار وواژگان كامالً دگرگون شدند وبرخي ديگر نيز بـه        
حكم تقدير راه جدايي در پيش گرفتند بطوريكه  حتي  دو جريان ادبي باقي مانـده ي آن يعنـي  فارسـي                        

در برهه اي از زمـان ، حيـات ادبـي           )  سي رايج در ماوراء النهر    فار(وتاجيكي) فارسي رايج افغانستان  (دري
 مـيالدي   1747سقوط نادر شاه  افشار باعث شد افغانـستان در سـال    . جداگانه اي را براي خود  رقم  زدند        

تعامالت ادبي افغانـستان    .به استقالل برسد وحيات سياسي خود را با پادشاهي احمد شاه  دراني ادامه دهد              
ز اين زمان به بعد، روز به روز به حد اقل ممكن  خود مي رسيد و بعضي مواقع نيز بطـور كلـي                  با ايران  ا   

بسياري از پژوهشگران براين باورند چون بعد از سده ي شانزدهم مـيالدي اخـتال ف هـاي     . قطع  مي شد   
تباطـات    مذهبي ميان ايران وفرارود باال گرفت ومرزهاي جغرافيايي  از يكديگر جدا شـد نـد، كـم كـم ار                    

ادبيـات  .نيز به سستي گرائيد وحيات فرهنگي اين سر زمينهـا  اسـتقال ل پيـدا كـرد                   .. سياسي، اقتصادي و  
نيز به همت شعراي آن ديار به عنوان شاخه اي مجزا  ازادبيـات فارسـي  راه تـازه    ) تاجيك(آسياي مركزي 

وشـنفكران كـشورهاي ايـران ،       در نيمه ي دوم قرن نوزدهم  واوايل قرن بيـست  ر            . اي را در پيش گرفت    
افغانستان وآسياي مركزي همگام با ساير كشورهاي منطقه به تبعيت از تحوالت جهاني در مسير  نو شدن                  

فعاليت هاي روشنگران ايران  در اين برهه از زمان منجر به انقـالب مـشروطه شـد و مـردم                     .  قرار گرفتند 
اول ودوم را تجربـه كردنـد  و تـالش هـاي مـردم               افغانستان نيز در اين زمان  نهضت  ها ي مـشروطيت             

كشورهاي آسياي مركزي نيز موجب پيدايش نهضت  معـارف پـروري  ومتعاقبـا ًجديـد يـه ودر نهايـت                      
________________________________________________________________________ 

 دكتراي زبان وادبيات فارسي وتاجيكي 
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 اجتماعي شاعران هـر كـشور بـه عنـوان     -در كنار هر يك از اين تحوالت سياسي.انقالب خلقي بخارا شد  
ادبيـات بـه   .  خط مقدم اين فعاليت ها   قرار گرفتنـد      عنصري فعال   شعر را به شمشيري مبدل كردند ودر          

،درافغانستان به شعر مشروطيت ودرتاجيكستان به  )مشروطه(ويژه شعر  اين روزگار درايران به شعر بيداري        
شعراي اين سر زمينها علي رغم ضعف  ويا در بعضي مواقع قطـع ارتباطـات                . شعرجديديه معروف شدند  

وطـن از جملـه موضـوعاتي       . موضوعات ومفاهيم مشتركي استفاده كرده اند       در آثار عصر انقالبي خود از       
است كه  در شعر  بيداري ايران، مشروطيت افغانستان وجديديه تاجيكستان  قابل مقايسه ومطابقت اسـت                  

  .كه در اين مقاله سعي شده مفهوم وطن در شعر شعراي سه كشورمورد مقايسه ومطابقت قرار گيرد
  

يات بيداري،ادبيات جديديه،ادبيات مشروطيت،نهضت معـارف پـروري، وطـن در معنـاي             ادب:كليد واژه ها  
  .جديد
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  )مدرسه ودانشگاه(انعكاس تعليم وتربيت به شيوه ي نوين
  در شعر شعراي مشروطه ايران ،افغانستان وجديديه تاجيكستان

  محمد بيرانوندي
  

انـشگاه هـا ومراكـز دسـتيابي بـه تعلـيم                   در عصر نوزده ميالدي جاي خالي ،مكاتب ، مـدارس ، د           
وتربيت نوين  درايران ،آسياي مركزي وافغانستان  كامالً معلوم ومشهود اسـت كـه روشـنفكران وترقـي              

وبـر همـين اسـاس    . خواهان ضمن احساس  ودرك اين نيازرفع آن را با تمام وجود  پيگيري مي كردند          
سياسـي  –ه آسياي مركزي پديده هايي فرهنگي       بايد گفت تحوالت مشروطه ي ايران،افغانستان وجديدي      

كـشورهاي  . بودند كه بر اثر آشنايي  مردم اين ممالك با توسعه وترقي كشورهاي  غربي اتفـاق افتادنـد                  
آسيايي نوخواهي خود را با الگوپذيري از تحوالت جهاني به كمك صنعت چاپ،انتـشار نـشريات وراه                 

اعزام  محصل به خارج وهمچنـين راه انـدازي          .غاز نمودند اندازي مدارس و مراكز تعليم وتربيت نوين آ       
دارالفنون ومراكز جديد آموزشي از اقداماتي بودند كه در ايران با موافقت وهمت دولتمردان  راه اندازي                 

عدم استقبال دختران وخانواده هاي آنان از آموزش به ويژه به شيوه ي نوين وكهنه بودن محتـواي        .شدند
شعرا به عنـوان    .مشكالت ومعضالت  نظام آموزشي  ايران در عصر مشروطه بودند          مواد درسي از جمله     

  :  عناصر فعال پيش برتده ي انقالب ،اين مسائل را در شعر خود منعكس نموده اند
  وطن افتاده به گرداب  وجز به كشتي علم       محال   باشد  جز  بر  شما نجات  وطن

          شوند   از  اثر   دانش   امهات    وطنچو دختران  وطن  علم  و دانش  آموزند
بعد از مرگ عبدالرحمان خان  حاكم جبار افغانستان فرزنداو به نام حبيب اهللا خان بر تخت شاهي نشست                   

ديـري نپاييدكـه   . ميالدي سنگ بناي مدارس جديد را در افغانـستان بنـا نهـاد       1903وبراي اولين باردرسال    
ين را در راستاي حفظ قدرت خود نديد وبطور جـدي بـه مخالفـت بـا آن                  همين حاكم، تعليم وتربيت نو    

در آسـياي   . شعراي افغان وضعيت هاي مختلف تعليم وتربيت رادر شعر خود منعكس  كرده اند             .برخاست
هر دو  به موضوع تعليم وتربيـت نـوين          » جديديه«و»معارف پروري «مركزي  نيز وجه تسميه نهضت هاي        

. ه مخالف مكتب هاي قديم و طرفدار مدارس  جديد بودند جديديه مـي گفتنـد               بر مي گردد وبه كساني ك     

________________________________________________________________________ 
 دكتراي زبان وادبيات فارسي وتاجيكي 
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شعرا  مبلغان اصلي جديديه بودند واين نيـاز         .مالها وحكومت هر دواز مخالفين اصلي آموزش نوين بودند        
  :جامعه را با تمام وجود فرياد مي زدند

  چو سعي راه، حديدزهي  طريق جديد مقدس راه اصول جديد             پي  وصول مقاصد 
  ز حسن  تربيتش   در  تمام    يك  دو ماه          ذكا   و  حدس   فزايد   به   كودكان  بليد
  مگو   جديد   و  مكن  احتراز  از  درسش          كه دلستان  قديم  است  در  لباس  جديد

  ر ومنع جديدرياست  است    مراد و حكومت  انشايي            وگرنه مقاصد چيست ززج
رادر موضـوع   )ايـران، افغانـستان وتاجيكـستان     (در اين مقاله سعي شده مشتركات شعر شعراي سه كـشور            

  .تعليم وتربيت با  يكديگر مقايسه كنيم
  

  . معارف پروري،جديديه، مشروطيت، دارالفنون، مكتب، مدرسه:كليد واژه ها 
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  د و همدلي بررسي اهميت و نقش زبان و ادب فارسي در گسترش اتحا
  ميان طبقات گوناگون مردم ايران

  محمدرضا بيرنگ
  
      در اين نوشتار، تالش شده است تا از چهار پنجره، اهميت و نقش ادب فارسي در گسترش اتحاد در                   

قرار داشت كه همانـا     » گذار«يكي از اين چهار، زماني است كه ايران در مرحله           . ميان مردم نشان داده شود    
هـاي اميـد را در ايجـاد     يافت؛ پس از اين مرحله است كه زبان و ادب فارسي، نخستين بارقهدو قرن ادامه 

سرزمين ما  » ادبيات حماسي «كند كه بخش معتنابهي از اين وظيفه را         ور مي يكدلي و اتحاد ميان مردم شعله     
دم گشود، زمـاني    اي كه زبان و ادب فارسي در جهت استقرار اتحاد ميان مر           دومين پنجره . كشددوش مي به

كند و ما در اين مقاله، موضـوع آن را نيـز بررسـي              ياد مي » وطه.انقالب مشر «بود كه تاريخ از آن با عنوان        
انـد كـه    چنين، اين موضوع كه شاعران ايراني همواره از نظر اقليمي در شـرايطي قـرار داشـته                هم. ايمكرده

 مورد بررسي _عنوان يك جهت مستقل      به _ند نيز   ا يافته _ و از سرزمين ديگري      _امروزه مدعيان ديگري    
اين نوشتار قرار گرفته و نشان داده شده كه ادعاي موصوف، در نهايت به اتحاد مردم منجـر شـده اسـت؛                      

  .بخش پاياني مقاله حاضر، جايگاه زبان و ادب فارسي را در پيروزي انقالب اسالمي بررسي كرده است
  

 .، ادبيات حماسي، وحدت و يكدلي، ادبيات مشروطه، ادبيات معاصر زبان و ادب فارسي:كليد واژه ها
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   در خانة آخر6اتاق شماره 

  اعظم بيژني دليوند
  

هاي فراواني صورت گرفته و امروزه كمتر كسي است           آبادي بررسي        پيرامون آثار متعدد محمود دولت    
ن مقاله برآنيم به بررسي اثري متفـاوت از         در اي .  را نخوانده باشد   جاي خالي سلوچ   يا   كليدركه شاهكار او    

اتاق شماره  موضوع حول محور تغيير و بازآفريني دولت آبادي از          . بپردازيم) متفاوت از منظر ژانر ادبي    (او  
البته نگارنده بدين مسأله توجه دارد كه بين متن داسـتاني و زبـان              .  است خانة آخر  چخوف تحت عنوان     6

 تفـاوت وجـود دارد      -اي است   نامه  ها و توصيفاتي كه الزمة اجراي نمايش        تبا توجه به ظرفي   –نمايش نامه   
. آبادي اثري در خـور تحـسين بـه وجـود آورده اسـت               اما بازتاب متن پس از پرورده شدن در ذهن دولت         

كاربرد لغاتي كـه بعـضاً تنهـا    ) كه گويا مشخصة اصلي سبك خراساني است      –جمالت عمدتاً كوتاه خبري     
  . سازد خواننده را با اثري بعضاً متفاوت از نوشتة چخوف روبرو مي...  معنا دارد ودر فرهنگ ايراني

  
  .نامه  داستان، نمايش:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 
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  مشخصه هاي غزل گفتار گراي معاصر

  دكتر خليل بيگ زاده

            ماندانا كمرخاني

  
ن استفاده از زبان گفتار يكـي از روش               شعر با ايجاد فضاي گفتاري توان و تنوع تازه اي مي يابد؛ چو            

كاربرد افراطي زبـان گفتـار در غـزل برخـي از شـعراي معاصـر، موجـب                  . هاي تنوع بخشي به شعر است     
پيدايش غزل گفتارگرا شد؛ چنان كه غزل گفتارگرا به عنوان شاخه اي از جريـان گفتـارگرايي بـا پيكـره و      

مضاميني منحصر بـه فـرد بـا        .  ديگر از شعر معاصر است     محتوايي گفتارين و قالبي سنتي يا نيمايي نمودي       
استفاده از كلمات و اسم هاي معمولي و روزمره در غزل گفتار خلق مي شود كـه احـساس خاصـي را در                 
مخاطب برجاي مي نهد؛ حسي كه معني را چنان در خود جذب كرده كه تفكيك آن دو از يكديگر مشكل                    

 آن از قبيل حقيقت نمايي روابط ميان عاشق و معشوق، ارائـه      تعريف غزل گفتارگرا و مشخصه هاي     . است
احساسات و فضاهاي عاشقانه با توجيهات عقالني، حضور واژگان گويشي، زبان شكسته و روزمره گويي،              
ورود الفاظ و تعابيري به غزل كه با صميميت و ظرافت آن تناسب ندارد، كيفيت تحـول گفتگـو در غـزل                      

 غـزل و نمـود پررنـگ قواعـد مكتـب واسـوخت در آن، شـرح عواطـف و                     گفتار، ديگر گـوني مـضامين     
احساسات با لحني مادرانه و مردد با تكيه بر فرهنگ عمومي و افكـار خرافـي در پرورانـدن غـزل محـور                       

اين مؤلفه ها بر اساس توصيف و تحليل درون ساختي و روساختي زبـان گفتـار    . اصلي اين پژوهش است   
دستاوردهاي آن عبارت از معرفي انواع غزل معاصـر، تعريـف  غـزل گفتـار،                معرفي و تحليل شده اند كه       

  .باشدتبيين ويژگي ها و مشخصه هاي آن و نيز عملكرد واژگان در بستر غزل گفتارگرا مي
  

  . غزل گفتارگرا، شعر گفتارگرا، گفتارگرايي و شعر معاصر:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 سي دانشگاه رازياستاديار زبان و ادبيات فار 
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 پژواك خاموشي مولوي در مثنوي معنوي

  زادهبيگدكترخليل 
  

      عارفان و حكيمان همواره آفت زبـان را در آثـار عرفـاني و اخالقـي گـوش زد كـرده و سـالكان راه                       
مولـوي   . معرفت و حقيقت را به سنجيده سخن گفتن،كم گويي و سـرانجام خاموشـي توصـيه كـرده انـد                   

ي كند؛ زيرا گـستره    نمي اش در سخن و گفتار براي بيان مفاهيم ذهني بر گفتار صرف تكيه            عليرغم توانايي 
بنـابراين او خاموشـي را در مثنـوي معنـوي     . ي او چنان است كه زبان گفتار ياراي بيان آن را ندارد    انديشه

اين پـژوهش   . برگزيده است؛ چنان كه خاموشي و دعوت به آن از ويژگي هاي  سبكي شعر او شده است                 
كـرده و نـشان داده اسـت كـه داليـل روي      پژواك خاموشي مولوي را در مثنوي معنوي بررسي و تحليـل   

آوردن و دعوت مولوي به خاموشي در مثنوي معنوي عبارت از حضور شمس تبريزي در زندگي مولـوي                  
ي او، زيان زبان، خاموشي مريد در برابر مـراد، رازپوشـي، خاموشـي در               و تاثيرش در شكل گيري انديشه     

 براي استجابت دعا، خاموشي در مقام فنا و كـشف           برابر نااهالن و نامحرمان، خاموشي در عشق، خاموشي       
  . و شهود مي باشد

  
  مولويمولوي، مثنوي معنوي، خاموشي مولوي، تخلص: واژگان كليدي
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  اقوام و لهجه هاي ايراني و نقش زبان فارسي در پيوند اقوام

  با تكيه بر هويت ملي
  صبا بيوك زاده

  
براي شناخت مليت و هويت ملـي هـر جامعـه اي، ابتـدا            .   هيچ ملتي بي نياز از داشتن هويت ملي نيست        

اشـتراك زبـان در ميـان        .بايد عناصر تشكيل دهنده آن را باز شناسيم، مهمترين اين شاخـصه زبـان اسـت               
جمعي از انسان ها موجب رشد ارتباط ميان آنان و در نتيجه توليد مفاهيم مشترك مي شود كه ايـن خـود                      

يار موثر است؛ به عبارتي مي توان گفت بدون وجود زبان مشترك، هـيچ              در ايجاد هم بستگي اجتماعي بس     
در ميان مردم ايران از دير باز تا امروز و به ويژه در عصر حاضـر،                . جمعي از انسان ها تشكيل نخواهد شد      

اين زبان به خاطر توانمندي هاي ممتـاز خـود توانـسته اسـت               .زبان فارسي چنين نقشي را ايفا كرده است       
ز زبان هاي قومي و محلي موجود، نه تنها به عنوان محور فرهنگ و تمدن ايراني، بلكـه بـه عنـوان                      فراتر ا 

البته بايد دانـست كـه از آغـاز         . عامل وحدت بخش مردم ايران، در طي قرن هاي متمادي ايفاي نقش كند            
سـواد  مشروطه و با گسترش كار نويسندگان و اهل قلم، به ويژه بـا تأسـيس مـدارس جديـد و گـسترش                       

عمومي، نقش زبان فارسي، برجستگي خاصي يافته و امروزه به طور مسلم، جزئي انفكاك ناپذير از هويت               
زبان فارسي مهمترين عنصر هويتي ما ايرانيان است، چون هر عنـصر ديگـري كـه                 .ملي ايرانيان شده است   

  .رش را انجام دهدبخواهد خود را به عنوان يك عنصر مهم معرفي كند، بايد از طريق اين زبان كا
  

  . زبان فارسي، اقوام ايراني، لهجه ها و گويش ها، پيوند اقوام:كليد واژه

________________________________________________________________________ 
 فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسي مدرس دانشگاه پيام نور و علمي كاربردي 



136  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

  هاي منظومه خسرو و شيرينهاي غنايي در توصيف شخصيتكاربرد مولفه
  دكتر شمسي پارسا 

  
ي هاي غنايي منظومه خسرو و شيرين نظامي نقـش بـسزاي          گيري شخصيت هاي غنايي در شكل          مؤلفه

هـا  در اين بررسي انواع مؤلفه   . ها را در منظومه مذكور دارد     اين نوشتار قصد بررسي كاربرد اين مؤلفه      . دارد
نتايج به دسـت آمـده نـشان       . گردآوري سپس طبقه بندي شد و سرانجام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت            

 اين منظومـه بـاالترين بـسامد را         در. اندهاي غنايي به دو دسته ظاهري و معنوي قابل تقسيم         دهد مؤلفه مي
هاي غنايي ظاهري دارا هستند كه از اين ميان مؤلفه رخ و متعلقـات آن چـون زلـف، لـب و دهـان،                        مؤلفه

هـاي معنـوي نيـز مالحـت و دلبـري از بـسامد بـااليي                در بين مؤلفه  . قامت و قد باالترين بسامد را دارند      
هـا  اند و برخي مؤلفـه    صيف شخصيت زنانه كاربرد داشته    ها فقط در تو   برخي از اين مؤلفه   . برخوردار است 

در مجمـوع بـسامد بـاالي       . انـد چون رخ، چشم و قامت در توصيف هر دو شخصيت غنايي به كـار رفتـه               
ها متناسب با آغاز پيدايش دهد كه نقش اين مؤلفه   هاي ظاهري مخصوصا رخ و متعلقات آن نشان مي        مؤلفه

 زيباي معشوق در عالم بيداري يا رويا و يا توصـيف صـورت وي             عشق است كه از رهگذر ديدار صورت      
  . به وسيله يك راوي پديد آمده است

  
  .، خسرو و شيريني گنجويهاي غنايي، توصيف، شخصيت، نظام مولفه:هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 واحد سمنان- استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي  
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  بررسي جايگاه سازماندهي در نصيحت الملوك سعدي شيرازي
  كامران پاشايي فخري

  
ناپـذير   طول تاريخ با فرهنگ نظم، رافت، تقـسيم كـار و تكليـف آميختگـي جـدايي                  ايران و ايراني در   

آن، وااليـي و    ) مواريـث (هـاي   دلبستگي شديد مردم اين كهن سرزمين به اصول انساني و برمان          . اندداشته
هـاي اداري و مـديريتي،   موج فرهنگ ايرانـي در قالـب آيـين     . اندمانايي را در اين آب و خاك تثبيت كرده        

در .  اندآداب و رسوم، بيانگر نگرش عميق فرهيختگان ساكن اين سرزمين براي كسب سعادت واقعي بوده  
مـورد  ) الملـوك نـصيحت (قدر سعدي در اثر گران) سازماندهي(هاي مهم مديريت اين مقاله، يكي از جلوه 

 بـه بحـث گـذارده       مند ادب فارسي بيش از پـيش      هاي ژرف اين انديشه   بررسي قرار گرفته است تا ديدگاه     
  . ي بشري مورد استفاده قرار گيردشود تا شايد نتايج حاصل از آن در اصالح رفتارهاي  مديريتي جامعه

  
  .سازماندهي، نظم، مديريت، سعدي، ادبيات فارسي :كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 )زاستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبري( 



138  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  در مثنوي و ابداعات هنري موالنا از  ) ساخت هاي زباني ( الگوهاي زاياي واژه سازي

  ن الگوها ظرفيت اي
  محمد پاك نهاد

   
     دستور نويسان و زبان شناسان روند شكل گيري واژه ها را به انحاء مختلف توضيح مي دهند يكـي از       

است كه در ساختمان كلمات مركب وجود       ) بن مضارع   ( اين الگوهاي واژه سازي، استفاده از ستاك حال         
اگـر چـه   . ژگان مختلف در حكم پسوند به شمار مي آيـد    دارد اين ستاك حال، گاه بر اثر تكرار زياد در وا          

بسياري از تكواژ هاي لغوي آزاد نيز مي توانند اين نقش را ايفا نمايند يعني بر اثـر تكـرار ، خـصلت آزاد                        
. بودن را از دست مي دهند و تبديل به پسوند مي شوند كه مي توان آن ها را شبه پسوند به حـساب آورد                       

به هم معطوف مـي شـوند اجـزاي ايـن           » واو  «  است كه اجزاء آنها با حرف عطف         الگوي ديگر، تركيباتي  
تركيبات ممكن است با همديگر تناسبات و روابطي مثل ترادف و تقابل و يا مناسبات صوتي داشته باشـند      
موالنا از اين ظرفيت هاي بالقوه ي واژه سازي استفاده مي نمايد و واژگان هنري بي شماري را ابداع مـي                     

حتـي   مـوارد مـذكور          .در پايان بايد گفت اين بخشي از هنر موالنا در ساخت هاي زبـاني اسـت                 . مايد  ن
موارد ديگري نيز در دست تهيه مي باشد كه بر اساس تقـسيم بنـدي               .چند الگوي واژه سازي بيش نيست       

 واژگان مركب  مي از جمله. دكتر ايران كلباسي در كتاب ساخت اشتقاقي واژه قابل تقسيم بندي مي باشد   
.  اشـاره نمـود   .....توان به  مركب پيوندي ،جمله گونه ،پيش وابسته اي ،اضافه اي ، حرف ندا دار ،اتبـاع و                    

  .كه در مجالي ديگر عرضه خواهد شد
  

   واژه سازي ، ستاك حال ، تكواژ و سازه ، نيمه كلمه ، شبه پسوند ، تركيب ، ابداع ، مثنوي:كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 



 139  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  اختاري در شعر حافظايهام س

  زهرا پاكدامن
  

بـسامد  .  شود كالم مي  هاي بديعي است كه كاربرد هنري آن موجب برجسته سازي              ايهام يكي از آرايه   
ايهـام  . هاي متنوع اين آرايه است    ي او به بازي با گونه     ي عالقه دهندهباالي اين آرايه در ديوان حافظ نشان      

آنجاسـت كـه    «: ايهام سـاختاري  . ي حافظ است  هاي مورد استفاده  واع ايهام يكي از ان  ) نوشتاري(ساختاري  
توان اي را مي  واژه يا عبارتي را بتوان به چندگونه درست خواند و از هر خواندن معنايي برداشت، گاه واژه                

ن است  اين مقاله در پي آ    ) 52:1370راستگو،(».با تغيير تكيه دوگونه خواند تا دو معني متفاوت از آن برآيد           
ي هـاي ايـن آرايـه و چگـونگي اسـتفاده          تا با بررسي ايهام ساختاري در  نود غزل از ديوان حافظ  جلـوه              

  .شناسانه قرار دهدهنرمندانه از آن را مورد نقد و تحليل زيبايي
  

  . ايهام، ايهام ساختاري،حافظ،بديع: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشدادبيات فارسي مدرس دانشگاه آزاد داريون استان فارس 



140  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  تصحيح چند بيت از آثار عطار نيشابوري

  كزاددكتر مهري پا
  دكتر خاورقرباني

  
و نثـر ادبـي          يكي ازمهمترين عواملي كه سبب آشفتگي نسخه ها و باالتبع ابهام معنايي در متـون نظـم                  

شده است، استعمال واژه هاي ديرينه و ناآشناي زباني در آثار شعرا و نويسند گان است بـاالخص زمـاني                    
تر تبـديل   اي در سطوح كلي   رتباط زنجيره عنايي و ا  كه اين واژگان در دست ناسخان بدون توجه به نقش م          

شـاهد ايـن سـخن تـصحيف واژه         . تـر اسـت   اين ابهام برجسته  ،  گردندبه واژه هاي مستعمل و روزمره مي      
باشد كه موضوع اين مقالـه      مي» اُستاد«و» پراُستاد«در ابياتي از اسرار نامه و الهي نامه به واژه هاي          » براستاد«

ژه اختـصاص دارد  ين مقاله به كاربرد اين واژه درمتون كهن، بررسي وتصحيح اين وابخش نخست ا . است
و بخش دوم آن بررسي بيتي از مصيبت نامه و پيشنهاد نوعي حركت در زمينه تصحيح متون بـاارزش ادب     

  . فارسي است كه با عنوان بهسازي مطرح شده است
  

  اد عطار، تصحيح، تصحيف، پراستاد، براست:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد مهاباد، گروه زبان و ادبيات فارسي، مهاباد، ايران 
 ،واحد مهاباد، گروه زبان و ادبيات فارسي، مهاباد، ايراناستاديار دانشگاه آزاد اسالمي  



 141  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  تصحيح انتقادي شاه اسماعيل نامه

  ميرزا محمد قاسم گنابادي
  خديجه پرستش

                                                                 دكترمحمدعلي خزانه دارلو  
   

است،درشـرح  )قرن دهم (    شاهنامة ماضي يا شاه اسماعيل نامه كه اثرگرانسنگ ميرزا محمدقاسم گنابادي          
جنگاوري هاي شاه اسماعيل صفوي نگاشته شدومؤلف سرايش اين مثنوي بسيارمتأثرازشاهنامة فردوسـي،             

البته در كنارارزش ادبي اش، ارزش تاريخي نيزداردكه اهميـت آن           .اسكندرنامة نظامي وپيروان اوبوده است    
نسخة موجود در مـوزة     مقالة حاضركه باهدف تصحيح انتقادي اين اثربامقابلة چهار       . را دو چندان مي سازد    

ايران،دانشگاه تهران،كتابخانه هاي ملك ومجلس شوراي اسالمي تأليف شـده اسـت،مي كوشـد تابـاروش                
انتقادي،ضمن معرفـي مؤلـف وكارنامـه ادبـي او وپـرداختن بـه مـشكالت ابـن نـسخه هـا،ويژگي هـاي                        

  .ساختاري،سبكي ودستوري آن رانيز برشمارد
  

  . اسماعيل نامه،قاسمي گنابادي،نسخة خطيتصحيح انتقادي،شاه:كليدواژه ها 

________________________________________________________________________ 
 دبير وكارشناس ارشدزبان وادبيات فارسي دانشگاه گيالن 
 استاديارزبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن 



142  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  عرفان و مذهب شيعه دراشعار شاعران شيعة عصر تيموري

  حمزه پرنوئي
  

 مـورد بررسـي   دورة تيموري حاضر سعي بر آن است تا وضع شعر مذهبي شاعران  شيعه در         مقالةدر       
يـن دوران و اهميـت و تـأثير آن در           در ا » عرفان و تصوف  « در ادامه نيز به دليل رواج چشمگير         .قرار گيرد 

منظـوراز  امـا   . افكار مذهبي شاعران ، بحثي مبسوط درباره عرفان و تصوف اين عصر صورت گرفته است              
در . نـد ا  سـروده شـده    )عليهماالـسالم ( معصومين ه كه دربار  ندستهشعرهايي   چيست؟اشعار مذهبي    ر مذهبي اشعا

 سروده شده است اما بايدتوجـه داشـت كـه ايـن اشـعار                هم اشعار مذهبي فراواني    دورهواقع پيش از اين     
و خلفـاي راشـدين و      ) ص(ي مذهب سروده شده و نيـز بيـشتر دربـاره پيـامبر            عمدتاً از سوي شاعران سنّ    

 نهم است كه شاعران شيعه به عصر تيموري و به ويژهسدةتوان گفت كه از    باشد و مي   مي) ع(حضرت علي 
سـرايي   ل بيت پرداخته و در سوگ حادثه عظيم عاشورا، به مرثيـه           طور گسترده و ويژه بهمدح و منقبت اه       

اين رونق و شكفتگي در سرودن اشعار مـذهبي توسـط شـاعران شـيعه مـذهب باعـث ايجـاد                . پردازند مي
 .روندي مؤثر در تاريخ ادبيات مذهبي ايران گرديد كه تا به امروز هم ادامه دارد

  
   مذهب، شيعهرفان، ع، شعر فارسي،عصر تيموري :كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 



 143  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  ي ميخاييل باختيناز منظر منطق مكالمه» سمفوني مردگان«بررسي رمان 

 حسين پروانه دير

 زهراوهاب حدادي زاده

  
هـاي مربـوط بـه      اي است نوپا و يكي از پيچيده ترين و جديـدترين رشـته            شناسي ادبيات رشته       جامعه

گـذاران  من، باختين و ميشل كروزه از مهمترين بنيـان        لوكاچ، گلد .شود انساني محسوب مي   فرهنگ و علوم  
هـا  ترين نظريه ي باختين در باب رمان چند آوا و منطق گفتگويي، از بديع           نظريه. آينداين رشته به شمار مي    

 باختين، منطق گفتگويي خود را در ژانـر خاصـي           .ها است هاي شخصيت در بررسي رمان و تحليل گفتمان     
شناسد و از ايـن مهمتـر       ي كلمات را مي   رمان معاني ضمني و تاريك چندگانه     . كندمانند رمان جستجو مي   

. كندداند كه مضامين گوناگون اثر خود را سازآرايي مي      باختين، رمان نويس را كسي مي     . چند صدايي است  
رد ها وا ها هم ارز مولف حضور و اعتبار داشته و با نويسنده و ساير شخصيت             به نظر او در رمان شخصيت     

هايي كه  از يك سو، با خلق شخصيت     » سمفوني مردگان «عباس معروفي در رمان   . شوندتعامل و گفتگو مي   
...) واژگان ، نحو ، لحـن و        (ي منحصر به فرد و زبان مخصوص        متعلق به گفتمان ايدئولوژيك ويژه، زمينه     

گـر و نـه   اي توصـيف به پايگان ارزشي ـ اجتماعي خاص خود هستند و از سوي ديگر، بـا انتخـاب راوي   
هاي زبانيِ ادبي و غير ادبي همچـون زبـان          هاي معناييِ شخصيتها و به كارگيريِ گونه      ي داللت تعيين كننده 

دار موفـق بـه آفـرينش       هاي خنده اي، آركائيك و بعضي سبك پردازي     ، روزنامه )غنايي و اجتماعي  (شعري  
شناسـي ادبيـات، بـر      ز مروري اجمالي بر جامعه    ي حاضر در نظر دارد بعد ا      مقاله.رماني چند آوا شده است    

هـاي رمـان چنـدآوا، منطـق مكالمـه و فرازبانـشناسي وارد              اساس تشريح آراء و نظريات باختين در حوزه       
بررسـي  ي بـاختين را     هاي گوناگون نظريـه   شده و جنبه  » سمفوني مردگان «تحليل مناسبات دروني در رمان    

  .نمايد
  

 .ادبيات، سمفوني مردگان، باختين، رمان چندآوا، منطق مكالمه جامعه شناسي :هاكليد واژه

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشدرشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي 



144  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
ي كيمياگري در داستان سالمان و ابسال با توجه ي سه مرحلهبررسي روانكاوانه و نمادشناسانه

 به نظريات كارل گوستاو يونگ

  سوسن پسانين
  نيره جنگي

  
ني اسـت كـه از طريـق ترجمـه بـه شـرق              ي يونا داستان سالمان و ابسال داستاني رمزي و داراي ريشه            

اي هرمسي است   از آنجا كه اين داستان داراي ريشه      . هاي مختلفي نقل شده است    رسيده و در قالب روايت    
رود، بررسي مراحل كيميـاگريِ يونـگ در    و كيمياگري يكي از مهمترين اصول مكتب هرمسي به شمار مي          

ايـن مقالـه بـه بررسـي روانكاوانـه و           . كنـد سزايي مـي  اين داستان، در تفسير و رمزگشايي بهتر آن كمك ب         
ي كيمياگري در داستان سالمان و ابسال با توجه به نظريات كارل گوستاو يونـگ               ي سه مرحله  نمادشناسانه

اسـحاق نظـر داشـته    بـن هاي مختلف اين داستان تنها به دو روايت جامي و حنين     پرداخته و در بين روايت    
-اهي، سفيدي و سرخي كيمياگري بر اين داستان، نظر شلومو پينس كه در مقاله             با انطباق مراحل سي   . است

چنانكـه بـراي تمـام مراحـل     . هاي هرمسي در اين داستان را محتمل دانسته بود، تأييد شـد         اي، وجود مايه  
هـاي فراوانـي ذكـر شـد و     كيمياگري و حتّي جزئيات سير سياهي به سوي سرخي در اين داستان، مصداق     

  .هاي مراحل سياهي، سفيدي و سرخي با اين داستان كامالً منطبق بودگيتمام ويژ
  

  .اسحاقبن سالمان و ابسال، يونگ، كيمياگري، جامي، حنين:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 سي ارشد ادبيات فارسي، دانشگاه الزهراكارشنا 
 دانشجوي دكتري دانشگاه بيرجند 



 145  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  )الصفا بر كتاب صفوةتكيه با (بيلي اردين دلصفي اشيخ تأملي بر شعر و شاعري  

  پناهيمهين دكتر 
  نجالييمي يوكريا ثر

        
ي دودمـان     ي موجود درباره    ترين نسب نامه     قديمي  المواهب السنيه في المناقبِ الصفَوِيه     الصفا يا    صفوة    

ي حـاالت و كرامـات و         ي تصوف و گرانقـدرترين منبـع دربـاره          صفويه و يكي از معتبرترين كتابها درباره      
اله با رويكردي توصيفي به بررسي شـعر        در اين مق  . الدين اسحق اردبيلي است     مناقب و مقامات شيخ صفي    

  .شود و شاعري شيخ صفي پرداخته مي
در دوبيتي هاي منسوب بـه      . الصفا شيخ صفي جز يك مصرع، شعري نسروده است          به تصريح كتاب صفوة   

تواند باشد و     شيخ صفي، شاعر خود را صفي و شيخ خود را زاهد ناميده و اين شخص تنها شيخ صفي مي                  
است كه انتساب اين اشعار را به شـيخ صـفي تأييـد             ) آذري(ها به زبان شيخ صفي         دوبيتي ديگر اينكه زبان  

  .كند مي
  

  .الصفا، شيخ صفي، شعر و شاعري  صفوة:كليد واژه

________________________________________________________________________ 
 س(ر دانشگاه الزهرانشيادا( 
 تبياكارشناس ارشد اد 
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  الصفا  اخالق با خداوند متعال در صفوة
   دكتر مهين پناهي
  ثريا كريمي يونجالي

      
صدد پاسخ به اين پرسش است كه شيخ صفي كدام تعاليم           ي تحليل محتوايي در        اين پژوهش با شيوه        

كـرده    اخالقي را از حقوق خداوند تلقي كرده و در تعاليم اخالقي خود سالكان راه حق را بر آن تحريض                    
است؟  شيخ صفي خُلق با حق را تبديل صفات ذميمه به صفات حميده و پيراسـتن درون بـراي تجلـي و                       

 عقيده شيخ صفي، كـسي آنچنـان كـه حـق معرفـت خداوندسـت او را                  به. عنايت حق تعالي دانسته است    
ي اين معرفت، عشق و محبت است؛ مواظبت          كند و نتيجه    ي خود معرفت كسب مي      شناسد و به اندازه     نمي

كند و صوفي با چـشيدن مـي محبـت، از عـشق               بر ذكر مداوم نيز دل را در محبت حق تعالي مستغرق مي           
شـوق،  .سـوزاند    هجوم آتش عشق،  تمام خاشاك عقلي و نفسي را مـي            رسد و   مجازي به عشق حقيقي مي    

همچنـين وي   . هاي روحي محبان حق تعالي بيان شده است         خوف و رجا و شكر از ثمرات محبت و ملكه         
 پافـشاري   -كه از ديگر آداب و احوال مهم دوستداران حق تعـالي اسـت            -) خداوند متعال (بر ذكر محبوب  

ذكر «،»ذكر خاص «،»ذكر سوم «،»ذكر دوم «،»ذكر اول «:ت ويژه به ذكر و اقسام آن      كرده و در اين كتاب با عناي      
الصفا حكايـت از آن دارد        شواهد موجود در صفوة   . بر اين حق محبوب اصرار كرده است      »ذكر دل «و»رباني

كه شيخ صفي عمل به آداب شريعت و انجام عبادات را حقـوق خداونـد دانـسته و راه رخـصت و آسـان           
شـيخ صـفي بـر انجـام همپـاي          .  اسـت   ت را براي سالك راه حق خطرخيز توصيف كـرده         گيري در شريع  

  ..كرد فرايض و نوافل تأكيد مي
  

  . الصفا  اخالق با خداوند متعال، تعاليم اخالقي، شيخ صفي، صفوة:كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
 دانشيار دانشگاه الزهرا 
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  بررسي سير تكاملي شعر مفتون اميني

  خديجه پورزيني
  

 شعر را به طور جدي پي گرفـت و          1331ح در شعر معاصر از سال         مفتون اميني يكي از شاعران مطر     
 كه از تبريز به تهران رفت بـا بـسياري           1333از سال   . ها و مجالت مختلف انتشار يافت       آثارش در روزنامه  

مفتـون همـواره بـه      . از شاعران همدوره خود ارتباط برقرار كرد و در جريان تحوالت ادبـي قـرار گرفـت                
او . هاي ادبي جديد  همراه شده اسـت         پي برده و مطابق با تحوالت روز با جريان        ضرورت تحول در شعر     

سراياني بود  مفتون در ابتدا از كهن: در مسير تكاملي هنر خود سه دوره مشخص را پشت سر گذاشته است         
 اما بعـد از آن و در دومـين دفتـر          . كه شعر را در قالب كالسيك و با مضامين عاشقانه و تغزلي شروع كرد             

خود تحت تاثير تحوالت جامعه و با پي بردن به ضرورت تحول ادبي به شعر نيمايي با مضامين اجتماعي                   
اين مجموعه يعني دفتر كوالك و نيز دفتر بعدي او يعني انارستان مفتون را به عنـوان شـاعري                   . روي آورد 

 تكاملي شعرش به شعر     مفتون در ادامه سير   . متعهد و شاعري برجسته در شعر اجتماعي معاصر مطرح كرد         
هايي كه جزو بهترين شـعرهاي سـپيد امـروز            سپيد روي آورد و امروز نيز كار خو را در اين شيوه با نمونه             

مقصود نگارنده از نگارش مقاله حاضر آن است كه شعر مفتون امينـي در هـر يـك از                   . دهد  است ادامه مي  
ي قـرار دهـد و نيـز نحـوه تاثيرپـذيري او از      گانه و كيفيات هنري هر دوره را مـورد بررسـ         اين مراحل سه  

  .تحوالت جامعه و به طور كلي نحوه تكامل هنري و كيفيات شاعرانه شعر او را بررسي نمايد
  

  . مفتون اميني، شعر كالسيك، رمانتيسم، شعر نيمايي، شعر سپيد:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تبريز 
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  »شازده احتجاب« رمان ينقد ساختار

   شكراله پورالخاصدكتر
   يد عبيمهد

      
 بوده اند كه يادي زسندگانينو.  شده استياري بسيهاي دچار دگرگونري در صد سال اخيسي نوداستان

 ني از ايكي.  ماندگار شده استنهي زمني در اياري بسي برده اند و نامهاشي را پي داستاناتيادب
 خود وده، مؤثر بيسي داستان نوشبردي كه نه تنها در پيسندهاي است؛ نويري هوشنگ گلشسندگان،ينو
 راني اي داستاناتي كه داستان مدرن را وارد ادبتيبعد از صادق هدا.  كرده استجادي ازي نو را نيريمس

 كه با استفاده از عناصر يسندهاينو.  را ادامه داد و آن را به اوج رساندري مسني ازي نيريكرد، گلش
 كه به اصول ي كرد؛ كسجادي نو اي اوهيشن همراه و  معاصر و مدري را با مولفه هايسي داستان نو،يداستان

 عناصر ي و بررسي پرداختن به آثار وني در كنار مفهوم و مضمون اثر معتقد بود، بنابرايسي داستان نويفن
 بر آن ي مقاله سعنيدر ا.  كندي او را آشكار ميسي داستان نويهايژگي سبك و وشي از پشي آنها، بيداستان

 از اثار مهم و ماندگار هوشنگ يكي ي بررس،ي مختصر از عناصرداستانيفي تعريه است تا پس از ارائ
 ني ايژهي شود، سبك وي تالش مي بررسنيدر ا. پرداخته شود» شازده احتجاب« رمان يعني يريگلش
 ي در اثر او كه به شكلراني ااتي ادبي نهيشي غرب و پاتي ادبري مورد توجه قرار گرفته، به تأثسندهينو
  .  شده، اشاره شودي متجليرن و امروزمد
  

  . ذهنالي ساني شازده احتجاب، رمان، عناصر داستان، جر،يري هوشنگ گلش:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 يلي دانشگاه محقق اردبي فارساتي گروه زبان و ادبارياستاد 
 ي فارساتيشناس ارشد زبان و ادبكار 
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   در هفت پيكر"پوشپادشاه سياه"هاي بررسي ساختاري و تطبيقي داستان

  درمخزن االسرارنظامي گنجوي"پادشاه ظالم"و 
  سيده معصومه پورسيد  

          
گـوي ، حكـيم نظـامي       ي بزرگترين داستانسراي فارسـي    االسرار از آثار برجسته   پيكر و مخزن  هفت     

ي  آرمـاني نهفتـه در انديـشه   يگنجوي است كه در بيان مسائل حكمـي واخالقـي و نمايانـدن جامعـه     
پيكـر و مخـزن االسـرار توجـه         ي داستان هاي آغازين دواثر، هفت     دراين پژوهش به مطالعه   .شاعراست

تعليمـي نظـامي از ديـدگاه سـاختاري مـي           -تمثيلي-هاي عرفاني هدف تحليل وتفسيرداستان  .ده است ش
در نقد ساختاري و تطبيقي اين متن به عناصرداستاني و فرم ِروايي آنها براساس الگوي والديميـر                 .باشد

و ازحيـث   هايي ازوجوه اشـتراك وياتفـاوت ميـان آن د         تكيه اصلي بر      جنبه        . شودپراپ پرداخته مي  
  .  ها است كه سبكي خاص و مختص نظامي استچينشِ عناصرداستان وساختار آن

  
  .االسرار ، ساختار،  تطبيق ،پراپپيكر ،مخزنهفت:  كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي 
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  " تأثير شعر عربي بر تكامل شعر فارسي"نگاهي انتقادي به كتاب 

  دودپوتا.م.ي ع نوشته
   معين كاظمي فر-عليرضا پورشبانان

  
ي ادبيات تطبيقـي و در مـورد تـأثير                  يكي از معدود نويسندگان غير ايراني و غير عرب كه در حوزه             

ي هنـديِ     دودپوتا نويسنده . م.است، ع   زبان و ادب عربي بر زبان و ادبيات فارسي، اثر مستقلّي پديد آورده              
 نگاهي انتقادي،    ده است كه با   در اين نوشته تالش ش    . است» تأثير شعر عربي بر تكامل شعر فارسي      «كتاب  

 . است، مورد بررسي علمي قرار گيـرد        اي كه دكتر سيروس شميسا از اين اثر ارائه داده           اين كتاب و ترجمه   
اي است كه با محوريت اثر، از برخي منابع جـانبي بـراي مـستند         ي كتابخانه   روش تحقيق، بر مبناي مطالعه    

ي   تا حد امكان تالش شده به مفاهيم نقد شده در اثر، اشـاره            . تكردن مفاهيم مورد اشاره، استفاده شده اس      
اي كلي، بلكه بـه شـكلي مـصداقي و دقيـق صـورت پـذيرد و بـا                     مستقيم صورت بگيرد و نقد نه به گونه       

  .نگر، داوري نهايي در مورد مباحث نظري، ساختار و محتواي كتاب بيان شوداي استقرايي و جزئي شيوه
  

 .ي تطبيقيبررسي انتقادي، مطالعه. ، ترجمهعربي، شعر فارسيشعر : كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجويان دوره دكتري رشته زبان و ادبيات فارسي تربيت مدرس 
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  داستان زمان در رماني از نادر ابراهيمي

  )داشتم بار ديگر شهري كه دوست مي(
  سوسن پورشهرام

  
  

دليل رويكـرد ويـژه بـه مفهـوم زمـان،       به)Stream of Consciousness( جريان سيال ذهن داستانِ
گري ن   يادآوري، درون  ،كارگيري تداعي معاني   هب در اين شيوه، نويسنده با       .است گرفته   نام نيز »داستان زمان «

ايـن   در حقيقت، . دهد  هاي داستان ارائه مي     هاي دروني شخصيت    انديشهتصويري از   ،زمانينامرتب  توالي  و  
 داشـتم   بار ديگر شهري كه دوسـت مـي       رمان  . است شناختي  رمان روان  ةيافت زمانشكل تكامل تكنيك رواييِ   

 منسجم و منظم    ي و جمالت  ي دستورمند ،منطقژه به عنصر زمان      وي  راوي و توجه    ذهن  ةحركت آزادان دليل    هب
نمـا،   هـاي واقـع    ياري تصويرها و بـرش      نويسنده در اين رمان كوشيده است با تداعي خاطرات و به          . ندارد

اهراً آشـفته و فاقـد نظـم         ظـ   ذهنيات  درحقيقت،.  را به قبول و باور مخاطب نزديك كند         مسائلي غيرواقعي 
 اين مقالـه بـا بررسـي         بنابراين،. نظر برسد   ،مبهم و پيچيده به   در نگاه اول  راوي سبب شده است كه داستان       

 داشـتم   بار ديگر شهري كه دوست مـي      توان رمان     آيا مي :هاي زير پاسخ دهد     كوشد به پرسش    دقيقِ رمان مي  
 داستانتكيه   ذهن شخصيت  يگفتار هاي پيش   بر اليه  رماناين   هاي جريان سيال ذهن قرار داد؟       را جزو رمان  

  ... .  و  است؟ داستان به وجود مخاطب خود كامالً آگاه راويِاو؟ آيا گفتاري ذهن هاي بر اليهدارد يا 
  

  ... نادر ابراهيمي و  جريان سيال ذهن،  روايت،  رمان،:كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد ادبيات 
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  »ماني در آثار شاملوبازتاب تصوير زن آر: بررسي كهن الگوي انيما«

  صغري نوده
  ورگيوفريده پ

  
نوافالطـوني اسـت كـه چهـره ي       » روحِ جهـانِ  «همـان   ) »روح،«برگرفته از واژه ي التين براي       (      انيما،  

ايـن كهـن الگـو      . آرمانيِ افالطوني از يك زن، به عنوان نيمه ي مونث و پنهان روح مرد، را تداعي مي كند                 
ز جفت مونث را در ذهن مرد به نمايش مي گذارد كه به واقع تصويري سـركوب                 وجود تصويري آرماني ا   

شده از مادر در ذهن فرزند مذكر در دوران كودكي اش است، كه منجر به تحسين يك زن در واقعيت مـي                    
شود، در حالي كه فرد آن را با قوه ي تخيل خود تركيب كرده است، تا اينكه با تـصوير سـركوب شـده ي                      

به عقيده ي يونگ تخيل انسان كـه بـا همـين درون مايـه شـكل                 .يعني انيما، سازگاري پيدا كند    ذهني اش،   
بازتـاب چنـين زن   . گرفته است،  اين زن آرماني را بر نمودهاي مختلف اين كهن الگو فرافكنـي مـي كنـد             

ـ       . آرماني اي را  در آثار شاملو شاعر برجسته ي پارسي مي توان يافت              ه خلـق   شاملو در اشـعارش تمايـل ب
تصاويري آرماني از زنان دارد؛ زن آرمانيِ شاملو ابتدا در تصوير رويايي زناني چون ركسانا ديده مي شـود                   

از اين رو، با تقسيم اشعار شاملو به دو دسته ي ركسانا و آيـدا،               . و در نهايت در آيدا به واقعيت مي پيوندد        
ير زن آرمانيِ سركوب شده در ذهن مرد، در اين پژوهش به بررسي نشان هاي انيماي يونگ، به عنوان تصو     

  .آثار شاملو مي پردازد
  

  .  كهن الگو، انيما، يونگ، شاملو:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد دانشگاه شيراز 
 استاد دانشگاه شيراز 
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  استفاده ازكهن الگوها در پويايي شخصيت در داستان زال

   دكترمنيژه پورنعمت
  

ايـن  . ير مي دهد  در برخي از ابعاد شخصيت داستان تحولي روي مي دهد كه نوع نگرش يا رفتارش را تغي                
ايـن تغييـرات    . تغييرات مهم و بنيادي ممكن است خيلي زياد يا كم و يا اين كه رو به خوبي يا بدي باشد                   

در . كه شخصيت هاي داستان را از ديگر افراد اجتماع متمايز مي سازد، بيشتر متكي بر منش انـسان اسـت                   
هـاي  د تا عوامل پويايي و تغييـر شخـصيت        اين مقاله داستان زال از بخش پهلواني شاهنامه بررسي مي شو          

در اين داستان از كهن الگوهاي خواب، پاگـشايي و رازآمـوزي، پيـشگويي موبـدان و                 . داستان نموده شود  
آگاهي از سرنوشت استفاده شده است  تا موجبات تغيير و پويايي شخصيت هاي اصلي و فرعـي داسـتان                    

  .  فراهم و بيان گردد
  

  .، داستان زال ، پويايي شخصيت ، كهن الگوشاهنامه :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 عضو هيأت علمي دانشگاه خليج فارس بوشهر 
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  ي روايي مولوي در بسط و انسجام داستان پير چنگيشيوه

       دكتر منيژه پورنعمت رودسري
       دكتر سيد ناصر جابري اردكاني

  
.       در اين مقاله شيوه داستان پردازي موالنا در داستان مشهور پير چنگي مورد مطالعه قرار گرفته اسـت                 

بر اين اساس پس از مقدمه و ارائة خالصه اي از داستان، جهت تبيين شيوة قصه پـردازي موالنـا بـه سـه                        
مقولة طرح يا پالت داستان، تحول و فنا در وجود قهرمان و باألخره روش روايي فاصله گـذاري پرداختـه                    

حاكم بر ديگر آثـار داسـتاني   مثنوي داراي بوطيقاي داستان متفاوتي است؛ البته قواعد و قوانين          . شده است 
نيز در آن قابل پي گيري است، اما عالوه بر آنها شيوه هاي ديگـري نيـز وجـود دارد كـه باعـث تمـايز و                           
برتري مثنوي مي شود؛ يكي از آنها تحول شخصيت هاي داستان است كه با مقولة فنا در ارتبـاط اسـت و                      

، ديگر مشخـصة روش روايـي داسـتان پـردازي        » اريفاصله گذ «ي  مقوله. بر جزء جزء اثر تأثير مي گذارد      
 انفسي در اين تحقيـق بـه آن پرداختـه        -ي متن و سير آفاقي    مولوي است كه در ارتباط با چگونگي توسعه       

  .    شده است
  

  . داستان، مولوي، مثنوي، پير چنگي:كليد واژه
  

________________________________________________________________________ 
 خليج فارس بوشهراستاديار دانشگاه ir.ac.pgu@poornemat 
 استاديار دانشگاه خليج فارس بوشهر 



 155  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  بررسي كاركرد ادبيات و هنر در جامعه شناسي طبقات اجتماعي

  د پوياندكتر مجي
  مايده صافي اصفهاني

  
ويـل و تفـسير   أرويكرد جامعه شناختي به آثار هنري و ادبي اگرچه زمينه اي نو ظهور براي پژوهش و ت                
جامعه شناسان هنـر    . به همراه داشته است    نيز    به شمار مي رود، دستاوردها و رهيافت هاي ارزشمندي           نآ

د كه جلـوه هـا و رنـگ هـاي مختلـف و متفـاوتي از ابعـاد        معتقدند كه آثار هنري در حكم منشورهايي ان    
در سنت نقد جامعه شـناختي  . شخصيتي خالق اثر هنري و نيز محيط اجتماعي هنرمند را باز تاب مي دهند        

هنر يكي از پرسش هاي كالن اين است كه چه ارتباطي ميان خاستگاه طبقاتي هنرمند و نويسنده و فراينـد           
راي بازشناخت تاثير پايگاه اجتماعي خالق اثر هنـري در آفـرينش هنـري چـه                توليد هنري وجود دارد؟ وب    

 خالق اثر هنري و اثر هنري چـه ارتبـاط دو سـويه اي               "من طبقاتي   "ابزاري وجود دارد؟ به عبارت ديگر       
دارند؟ به عنوان مثال آيا سرايش شاهنامه فردوسي به وسيله حكيم توس معلول عالئق فردي او بوده است               

 هدايت فرافكني اضـمحالل طبقـاتي        صادق ن؟ آيا توده ستيزي   هقاناع از منافع مادي و معنوي طبقه د       يا دفا 
در اين مقاله كوشش مي شود، نقش مهـم هنـر و ادبيـات در     بوده است يا خير؟   )  بوروكرات -اشرافي  ( او

ـ     بازشناخت محيط اجتماعي پيدايش اثر هنري و خاستگاه طبقاتي نويسنده          ه هـايي از ادب      با اشاره به نمون
  .  تبيين شودفارسي

  
  .اي   رشته، نقد جامعه شناختي، مطالعات ميانهنر و ادبيات، جامعه شناسي طبقات اجتماعي: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 عضو هيات علمي و استاديار دانشگاه يزد 
 عضو هيات علمي موسسه آموزشي و غير انتفاعي صفاهان 
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 بررسي ريشه يابي تاريخي و علل با هم آيي هاي  واژگاني درخمسه نظامي

  دكتر محمد رضا پهلوان نژاد
  شيما ابراهيمي

      
 واژه ها كه بر اساس تناسب رابطـه معنـايي كلمـات صـورت مـي پـذيرد، يكـي از                      1نشيني     مسائل هم 

. مهمترين ويژگي هاي هر زبان به شمار مي آيد و با واژه شناسـي و معناشناسـي ارتبـاط ناگسـستني دارد                     
 موجب مي شود كه سـبك       2خالقيت و ابتكار شاعر در بهره جستن از هم آيي واژگاني در محور همنشيني             

از آنجاييكه بررسي سبك شاعر و نحـوه اسـتفاده او در بـه كـار                . تفاوت از ديگر شاعران به نظر آيد      وي م 
بردن واژگان هم آيند مي تواند به شناخت نگرش او بينجامـد، هـدف از پـژوهش حاضـر، بررسـي علـل                       

واژگـان  بدين منظور همنـشيني    . همنشيني واژگان و ريشه يابي آنان در اثر خمسه نظامي گنجوي مي باشد            
بـا  .  و استناد به قرآن و اساطير زبان فارسي مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت                3از منظر هاي روابط مفهومي    

توجه به معيار هايي كه در بررسي با هم آيي هاي اين اثر استفاده شده اسـت، مـي تـوان علـل همنـشيني                         
وهش مي تواند در بررسي هـاي       اغلب واژگان را در آثار شاعران دريافت و از اين حيث يافته هاي اين پژ              

  . مختلف در باب با هم آيي هاي زبان فارسي مورد استفاده قرار گيرد
  

  . با هم آيي، روابط مفهومي، محور همنشيني، ريشه يابي تاريخي:كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
 دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد 
 دانشجوي ارشد زبانشناسي 

1Collocation  
2Syntagmatic axis 
3Lexical Relations  

  
 



 157  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
 جايگاه فاعل در زبان فارسي

  دكتر محمد رضا پهلوان نژاد
  ليال قونسولي

  
وه فعلي و حركت آن به جايگاه مشخصگر گروه تصريفي از فرضياتي است كه                    فرضيه فاعل درون گر   

بر اساس اين فرضيه، فاعل ابتدا در جايگاه مشخـصگر          . در نظريه حاكميت و مرجع گزيني بيان شده است        
گروه فعلي، نقش تتا دريافت مي كند و سپس براي دريافت حالت، به جايگاه مشخصگر گـروه تـصريفي                    

يه در زبان انگليسي و بسياري از زبان هاي ديگر صدق مي كند اما در زبان فارسي تنهـا                   اين فرض . مي رود 
كاري كه بر روي آن انجام شده است، از سوي عليزاده مي باشد كه وي اعتقاد دارد فاعل در زبان فارسي ،  

اور از همان ابتدا در جايگاه مشخصگر گروه تصريفي قـرار دارد و در جمالتـي كـه شـاهد سـورهاي شـن                      
هستيم و زبانشناسان از آن براي اثبات حركت فاعل از جايگاه مشخصگر گروه فعلي به جايگاه مشخصگر                 
گروه تصريفي استفاده مي كنند، فاعل دراين گونه جمالت در فارسي، از جايگاه مشخصگر گروه تصريفي                

در ايـن   . ميدهـد  به جايگاه مشخصگر گروه متمم ساز حركت مي كند و يك فرايند سـاده مبتداسـازي رخ                
مقاله، داليل زيادي بر رد ادعاي عليزاده بيان گشت كه پايه تمام اين انتقادها اين بود كـه فرضـيه عليـزاده،                      
عليرغم اينكه هر فرضيه اي در حاكميت و مرجع گزيني بايد توجيهي داشته باشد، هيچ تـوجيهي نـدارد و               

. بسياري از پايه هاي آن را نقض مـي كنـد   همچنين بسياري از اصول مطرح درحاكميت و مرجع گزيني و           
بنابراين، اين نتيجه حاصل گشت كه فاعل در زبان فارسي در جايگاه مشخصگر گروه فعلي اسـت و پـس                    
از دريافت نقش تتا در اين جايگاه، براي گرفتن حالت دستوري به جايگاه مشخصگر گروه تـصريفي مـي                   

  . ايرادات مطرح در فرضيه عليزاده پيش نخواهد آمدرود كه با در نظر گرفتن اين فرضيه ، هيچ يك از
  

  . زبان فارسي، گروه فعلي، فاعل،فرضيه عليزاده:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد 
 دانشجوي دكتري زبانشناسي 
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   االولياه هاي تذكرحكايتگفتگو و شخصيت پردازي در 

  آزاده پيروزخواه

  نجمه تاجيك
  

فـه اي اسـت خطيـر بـر         وسيعي از آثار ادبي ما را به خود اختصاص داده اند و اين وظي             ة  حكايات مجموع 
 دانش پژوهان ادب فارسي كه اين آثار برجسته و ماندگار خويش را هم چنان كه قرن ها از ظهـور و       ةعهد

 االوليـا يكـي از ايـن        هتـذكر . و براي آيندگان باقي گذارند     شتهپيدايش آنها مي گذرد زنده و جاويد نگاه دا        
مقالـه حاضـر ايـن بـار از منظـر      .قرار گرفته است كه تا به حال بسيار مورد بررسي مي باشد متون برجسته   

به بررسي اين اثر عطار نيشابوري مـي        . . . ) قالب ، زاويه ديد، زمان و مكان ، مضامين و           (عناصر داستاني   
ترديدي نيست كه دو روش گفتگوي ادبي و        . حكايت را به منظور اين بررسي برگزيده است        207پردازد و   

 و در اينجا سعي ما بر اين بـوده اسـت    ،نويسي به شمار مي رود    داستان  شخصيت پردازي از عناصر اصلي      
  . دهيم مدنظر قراركه اين دو مؤلفه را با جزيي نگري خاصي

  
  .يشخصيت پرداز، گفتگو، عناصر داستان،  حكايت ،االولياره  تذك: هاكليد واژه

  
  
  
  
  
  
  

________________________________________________________________________ 
 com.gmail@Azadehpirouzkhah 
 com.yahoo@Startajik تهران دانشگاه عالمه طباطبايي زبان و ادبيات فارسيان كارشناسي ارشددانشجوي ، 
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   تركي در آثار حكيم نظامي گنجويامثال

  
  دكتر احد پيشگر

 ياو مانند فردوس  .  است ي از اركان شعر فارس    يكي و   راني شاعران ا  ني از بزرگتر  ي گنجو ي نظام ميحك      
 در زبـان  يياگـر چـه داسـتان سـرا    . ابد يقي سبك و روش خاص توفلي تكما ي جادي توانست به ا   يو سعد 
 انيـ  پا تـا كـه    ي تنها شاعر  كني سابقه داشته است، ل    ي شروع نشده و در زبان فارس      ي و  ي لهي به وس  يفارس

 تكامـل برسـاند،     ي به حد اعـال    ي را در زبان فارس    يلي شعر تمث  يعني نوع از شعر ،      نيقرن ششم توانست ا   
 گنجـه و اران     ژهيـ  به و  جاني آذربا ي مردم ي در آثار خود از فولكلور و ضرب المثل ها         ينظام . است ينظام

 كـه در    يي و ضرب المثل هـا     اتي كنا ا ي زي از سخنان حكمت آم    ي كه تعداد قابل توجه    يبهره برده، به نحو   
  . باشدي آنها مي مضمون كلا يجي راي ترجمه از زبان تركناًيآثارش به كار رفته است ع

  
.ي حكم ترك و فولكلور، امثالجان،ي آذربا،ي آثار نظام:كليد واژه ها



________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه محقق اردبيلي 
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  تأثّر امير معزّي از معلّقات و اشعار دورة جاهلي

  دكتر احد پيشگر

  ثريا كريمي

  
      امير معزّي ازشاعران استاد نامبردار خراسان است كه به ادب عربي ارادت مي ورزيد، به همين خاطر                 
بسياري از مضامين شعري خود را چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مـستقيم ازطريـق شـاعران                     

 خـود طـرح كلّـي       ازاين روي امير معزّي درتعدادي از قصايد      .پيش از خود از ادب عرب اخذ كرده است          
هدف مقاله ، ايـن     .وساختار  عمومي ومضامين وتصاويرشعري قصايد عربي جاهلي را رعايت نموده است           

است كه با بررسي چند قصيده از امير معزّي، تأثيرپـذيري او را از معلّقـات و اشـعار دورة جـاهلي نـشان                        
  .دهد

  
معزّي ، معلّقات، اشعار دورة جاهلي، مـضامين   ادبيات تطبيقي ،شعر فارسي،شعر عربي ، امير        : كليد واژه ها  

  .و تصاوير مشترك

________________________________________________________________________ 
 عضو هيأت علمي دانشگاه محقّق اردبيلي 
 ات فارسيكارشناسي ارشد زبان و ادبي 
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  استقبال و تتبع فياض الهيجي از قصايد انوري

 دكتر احد پيشگر

 حسن اسدزاده خانقاه

  
     تتبع و استقبال در لغت به معني پيشواز كردن، به دنبال رفتن و روي آوردن است و در اصـطالح ادب                     

 از استادان شعر و سخن را سرمشق و سرلوحه قرار دهند و بـه همـان سـاختار و                 ي يكي   آن است كه گفته   
اشتهار قصايد انوري در شعر ادب فارسي به دليل جذابيت، شيوايي، سادگي و لطافـت               .سياق شعر بسرايند  

ي استقبال شـاعران بعـد از         وي رواني كالم خود را با خياالت دقيق غنايي به هم آميخته و زمينه             . آن است 
. خود را فراهم كرده و موجب شده است كه قصايد او به وضوح مورد استقبال فياض الهيجي قـرار گيـرد                    

ي دواوين شاعران بـزرگ و الگـو قـرار دادن انديـشه هـا و          تسلّط فياض الهيجي به زبان فارسي و مطالعه       
نامي باعث شـيوايي و     اصطالحات عرفاني و كنايات و استعارات و اوزان و قوافي اشعار و آثار آن شعراي                

يكي از شاعران بزرگ ادب فارسي كه تأثيري شگرف بر شعر و شاعري      .رسايي و پختگي اشعار فياض شد     
اي كه اگر ديوان اشعار فياض الهيجـي را مـد             به گونه . فياض بر جاي گذاشت، بي شك انوري بوده است        

هيم بود و اين تأثّر به شكل مشابهت مضموني         نظر خود قرار دهيم، متوجه تأثّر فياض از ديوان انوري خوا          
هدف مقاله ايـن    . و مشابهت وزن و لفظ و قافيه با اشعار انوري در ديوان اشعار فياض الهيجي آمده است                

ي استقبال و با حفظ وزن و        است كه با بررسي اشعار فياض الهيجي، تأثّر او را از ديوان انوري كه به شيوه               
  .هدقافيه آمده است، نشان د

 
  . شعر فارسي، انوري، فياض الهيجي، قصيده، استقبال، تتبع، مضمون مشترك:كليد واژه ها

  

________________________________________________________________________ 
 عضو هيأت علمي دانشگاه محقّق اردبيلي 
 واحد آستارادانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي  
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  ايران منظوم ي دانشنامه

  تاجبخش اسماعيل دكتر
 

 امين حسن سيد استاد از منظوم  است ،اثري ناميد امين شاهنامه را آن توان مي كه ايران منظوم دانشنامه 
 محمد ميرزا از نادري شاهنامه چون هايي كتاب ي سلسله در و  شاهنامه ي شيوه به و متقارب بحر در

 با مضمون و محتوا در فاحشي تفائت با البته و صبا خان فتحعلي از نامه شهنشاه و ثاني فردوسي علي
 گفتني. است گرفته قرار سطور اين نويسنده ي مداقه و مطالعه مورد منظر چند از كتاب اين. آثاري چنان
 مقاالت و آثار و نويسنده زندگي يكي.: است شده نظر صرف عمدا موضوع دو از  مقاله اين در كه است

  .شاعر اخالقي و زروحي خصايص ديگر و ، او
  

  .امين حسن سيد ايران، منظوم دانشنامه: هاكليدواژه
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  بررسي و تحليل سبك شخصي خسرو فرشيدورد در
  دفتر شعر صالي عشق

  بخشاسماعيل تاج

  زادهحسنليال 

  
فرشيدورد، از اديبان و پژوهشگران معاصر است كه بيشتر در حوزة دستور زبـان آثـاري از خـود بـه                           

جا مانده است كـه نـشان       صورت پراكنده، در دفترهاي مختلف از او به       اشعاري نيز به  . يادگار گذاشته است  
در اين پژوهش،   . اند روان سروده شده   از ذوق شاعري، قريحه و روحية حساس او دارند و با بياني ساده و             

اشـعار او، سـاده، روان و       . شناسانه قـرار گرفتـه اسـت      مورد سنجش سبك  » صالي عشق «تنها دفتر شعري    
هاي ادبي استفاده كرده است و آنچه در اين تحقيق، بيـشتر بـه              صورت معمولي از آرايه   دلنشين هستند و به   

  .آن پرداخته شده، سطح فكري اشعار اوست
 
  .شناسي فرشيدورد، صالي عشق، سبك:ليد واژه هاك
  

________________________________________________________________________ 
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي پست الكترونيكي :taninyasha@gmail.com 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي پست الكترونيكي :

l.hasan14@yahoo.com 
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  نگاهي به برخي واژه هاي  تركي ديوان خاقاني
  دكتراسماعيل تاج بخش                                                          

  )نويسنده مسئول(بهنام صادقيان
   

 از. رتباط اين دو زبان با يكديگر استدر زبان وادبيات فارسي نشانه ي ا تركي هاي واژه وجود      
 سي است شده سعي مقاله اين در تحت تاثير اين ارتباط زباني بوده است؛ نيز خاقاني ديوان كه آنجايي
 از موجـود منابع به استناد وبا معــرفي تركي از ميان واژه هاي تركيِ به كار رفته در ديوان خاقاني، واژه
 اين از درست تحليلي ارائه با بتواند مقاله اين است اميد. گيرد ارقر بررسي مورد شناسي ريشه نظر

  .باشد سودمند خاقاني آثار كنندگان مطالعه واژگان، براي
  

  .ديوان خاقاني، ارتباط زباني، واژه تركي، ريشه شناسي: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي تهران 
 ارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطباييدانشجوي ك 
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  "سانآحركت زيبا و "نقدي بر داستان 

  بخشاسماعيل تاج

  ليال حسن زاده
  
داستان كوتاه پسامدرني از ابوتراب خسروي است كه در اين مقاله سعي            » حركت زيبا و آسان   «ان  داست 

ابوتراب خسروي در اين  .دشو نقد و بررسي  و نمادهاي آن،هاها و نشانهشده است با بحث بر روي تقابل 
  .ستداستان با بياني طنزگونه و نثري روان، به طرح موضوع فلسفي و نفي ثنويت پرداخته ا

  
  .تقابل،نشانه شناسي نقد، داستانحركت زيبا و آسان، ابوتراب خسروي، :هاواژه كليد

________________________________________________________________________ 
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي پست الكترونيكي :taninyasha@gmail.com 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي پست الكترونيكي :

l.hasan14@yahoo.com 
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  موالنا يعقوب چرخي و تفسير او

  شريف جان تاجي بايوف
 

 ميالدي موالنـا    14 ي   ضمن مروري به احوال و آثار يكي از عرفا و مشايخ معروف سده              مقالهاين  در  
او كه از ميان آثـار متعـددش        » ي فاتحه و دو جزء آخر قرآن كريم        تفسير سوره «يعقوب چرخي، به بررسي     

نمايد كه تفسير با لحن وعظ و انـدرز           مؤلف قيد مي  .شود  شهرت و محبوبيت پيدا نموده است، پرداخته مي       
نگاشته شده، اغلب مباحث و مطالب تفسيري در اثر بر محور آداب دين و مذهب سنّت و جماعت چـرخ                    

انديشه و آراي مفسر، كه خود يكـي از پيـشگامان سـلوك                نقشبندي بر    طريقتأثير  در تفسير ت  . خورند  مي
 ي  ذوق شاعري، شعرفهمي و فكر دانشورانه     » تفسير«در  . رسد  به مشاهده مي  ] آشكارا[نقشبندي بود، برعال    

 از شـعر،   خود پي در پيي انديشه  آرا و ي موالنا يعقوب در بعضي حاالت براي افاده      . اند  مفسر به هم آمده   
سـعدي مـدد جـسته      و  الدين رومي، حكيم سنايي غزنـوي، عراقـي           خاصه از اشعار غنايي و عرفاني جالل      

  .است كه اين رنگ خاصي به گفتار او بخشيده است
  

 و   پنـد  ي  هاي تفسير، شـيوه     موالنا يعقوب چرخي، تفسير قرآن، سبك و اسلوب بيان، ويژگي          :ه ها  كليدواژ
  .ندرزي تفسيرا
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 ريتنگس كتاب در آن بسامد و يواژگان انسجام

            يتاكي تيگ
  پوري صيرقيام

  
به اين معنا كه ارتبـاط از  . متن شامل مجموعه  جمالتي  است كه به نحو خاصي  بهم مرتبط شده اند             

.  انسجام متن مي شوند      طريق ابزار هاي خاصي صورت مي گيرد كه باعث بهم پيوستگي متن و اصطالحاً             
در اين نوع انسجام  با انتخاب واژه هايي سـر           .كي از راههاي ايجاد انسجام متني ،  انسجام واژگاني است          ي

و كار داريم كه به طريقي به مطالب قبل مربوط هـستند ، بـه عبـارت ديگـر انـسجام واژگـاني همـاهنگي                         
در ايـن  پـژو      .  مي كننـد  واژگان دو يا چند جمله با هم است كه روابط مفهومي را در نظام معنايي برقرار                 

در ) 1976(هش تالش شده است تا ابزارهاي چندگانه  ايجاد انسجام واژگاني از ديدگاه هليدي و حـسن                  
 بـا      انسجام واژگاني  را تحت عنوان تكرار و          آنها كتاب تنگسير نوشته صادق چوبك بررسي و ارايه شود        

اژه هايي است كه به نحوي به واژه هاي قبل ارجـاع  بازايي يا تكرار كاربرد و . همايي تقسيم بندي كرده اند    
با هم ايي ،هم نشيني واژه هايي اسـت  . مي يابد  و شامل هم معنايي ، تضاد معنايي و شمول معنايي است          

در ايـن پـژوهش تمـامي مـوارد انـسجام            .  كه كه چه از نظر مفهومي و چه از نظر عرفي با هم مرتبط اند              
با مقايـسه  . شناسايي شده و در جداول خاص همراه با بسامد انها  ارايه  شده اندواژگاني  از اين  ديدگاه         

نها  باهم چنين بر مي ايد كه  در اين كتاب ،تكرار بيشترين بسامد در بـين عوامـل انـسجام                  آميزان استفاده   
نـسجام مناسـبي    متن كتاب نيز با توجه به استفاده بجا از عوامل انسجام  واژگاني از ا              .  واژگاني را داراست  

 .برخوردار است

  
 .  انسجام متني ، انسجام وا ژگاني ، سا ختار متن، تكرار، باهمايي :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 بلوچستان و ستانيس اردانشگاهياستاد 
 ارشدي كارشناس 
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  مقايسة دو مكتب امپرسيونيسم و اكسپرسيونيسم در دو داستان كوتاه ايراني

 منصوره تديني

   
اختصار تشريح شـده و       ونيسم به      در اين جستار ابتدا مختصات دو مكتب ادبي امپرسيونيسم و اكسپرسي          

هاي اين دو جريان هنري، كه هر دو متعلق بـه نيمـة    هايي از اين دو مكتب، تفاوت سپس با مقايسة  نقاشي    
پس از اين بخـش  . اول قرن بيستم و دوران موسوم به مدرنيسم هستند، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است         

نتـايج  . انـد    در دو داستان كوتاه ايرانـي كـاوش شـده          مقدماتي نظري، همين مختصات در عرصة داستان و       
تواند در رفع برخي ابهامات مربوط به اين مكاتب ادبي            هاي مختلف داستاني، مي     حاصل، با توجه به نمونه    

دو مكتب امپرسيونيسم و اكسپرسيونيسم در بيروني بودن يـا درونـي و            مثالً تفاوت مهم بين     . راهگشا باشد 
 تالش شده مرزهاي مبهم و گاه مخـدوش بـين مكاتـب             همچنين. صلي نهفته است  انتزاعي بودن موضوع ا   

تفـاوت مهـم    تـوان گفـت        مـي   .اكسپرسيونيسم و رئاليسم جادويي، در عرصة ادبيات داستاني روشن شـود          
  در اين است،     -.اند   كه اغلب در ايران با يكديگر اشتباه شده        –داستان اكسپرسيونيستي با رئاليسم جادويي      

اي ندارد، حال     عقايد عاميانه و خرافي و افسانه        غريب و شگفت در داستان اكسپرسيونيستي ربطي به        كه امر 
 همان گونه كه گابريل گارسيا مـاركز، نويـسندة آمريكـاي التـين بنيـان آن را                  -كه در رئاليسم جادويي       آن

هـاي خـود    يـران در داسـتان  پور با بهره بردن از عقايد بوميان جنـوب ا      گذاشت و در ايران نيز منيرو رواني      
اي و خرافـي       امر عجيب و فراواقعي كامالً براسـاس اعتقـادات افـسانه           –كار گرفت     ماهرانه اين شيوه را به    

  .     گيرد بوميان مناطق مختلف شكل مي
  

 .  پور، شهرنوش پارسي پور امپرسيونيسم، اكسپرسيونيسم، رئاليسم جادويي، منيرو رواني :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي ايران، واحد رامهرمز استاديار مدعو در دانشگاه عالمه طباطبايي 
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  واني مثنوي سالمان و ابسال از منظر نقد روانكاوانهبازخ

  منصوره تديني
  
      در اين جستار داستان سالمان و ابسال سرودة نورالدين عبدالرحمن جامي، بر اساس نظرية روانكاوي           

هـايي از ابيـات    شناسـانه مـصداق   فرويد، از ديدگاهي نو مورد واكاوي قرار گرفته و براي اين تفـسير روان            
هاي متفاوتي از آن موجود است، تمثيلي         اين داستان كه منشأ يوناني دارد و روايت       . تان ارائه شده است   داس

عنـوان دايـه      ابـسال زنـي اسـت كـه بـه         . است با روية عاشقانه و بنا بر نظر جامي حاوي تفسيري عرفـاني            
 عاشق سالمان است    دهد، او از همان كودكي      سالمان را از كودكي پرورش و حتي شير مي        ) جانشين مادر (

قـانون پـدر و     (هـاي پـدر       آن دو مالمـت   . آورد  دست مي   رشد، عشق او را به      و عاقبت با رسيدن سالمان به     
پـذيرد و     گريزند، اما در فرجام داستان سالمان پنـد پـدر را مـي              پذيرند و با هم مي      را نمي ) فرامن= اجتماع

سـوزد و پـدر تـاج و تخـت را             اهكـاري مـي   سـبب گن    ابسال در گذر از آتش بـه      ). تشرّف(شود    تسليم مي 
 سالگي،  4-6نظر فرويد در مورد تحوالت رواني كودك در حدود            با توجه به  . كند  سالمان نادم تسليم مي     به

كند و پـس از       نامد، كودك در اين دوره با قانون پدر و جامعه مواجهه پيدا مي              كه او آن را مرحلة اديپي مي      
پذيرش قـانون پـدر و        طور طبيعي منجر به     گذار از اين مرحله، كه به     . نهد مدت بدان گردن مي     ستيزي كوتاه 

منزلة سالمت رواني فرد و انطباق او با عرف، مذهب و قـوانين اجتمـاعي                 شود، به   جامعه و تسليم بدان مي    
طبق قـانون ويلهـم ديلتـاي در        . توان اين داستان را تمثيلي قديمي براي اين تحول رواني دانست            مي. است
شناسـانه و     رد دور هرمنوتيك، تمام اجزاي اين تمثيل با كـلّ آن همخـواني دارنـد و قابـل تفـسير روان                    مو

كه خود فرويد نيز آثاري از شكسپير، داستايوسكي و داوينچـي             انطباق بر اين نظرية فرويد هستند؛ همچنان      
منافاتي با تفسير عرفاني نـدارد      گونه    شناسانه هيچ   اين تفسير روان  . كاوانه كرد   را بدين طريق بازخواني روان    

من عـرف نفـسه، فقـد       «: كه از قديم گفته شده      همچنان. و در واقع بسيار نزديك و حتي منطبق بر آن است          
  . اند ترين طرق خداشناسي را از راه خودشناسي دانسته و يكي از مهم» عرف ربه

  .         رويد، مرحلة اديپي عبدالرحمن جامي، سالمان و ابسال، نقد روانكاوانه، ف:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي ايران، واحد رامهرمز و استاد مدعو در دانشگاه عالمه طباطبايي 
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 " بهترين دوستان"بررسي نقش جنسيت در برقراري ارتباطات در داستان 

  ستاره ترابي
    محبوبه عباسي

  
     پژوهش حاضر به بررسي نقش جنسيت در برقراري ارتباطـات و بـه ويـژه ارتبـاط دوسـتي در ميـان                      

دختـر يـا پـسر      ( ر آن بر انتخاب نوع جنس همبـازي         ي برقراري اين ارتباط و همچنين تأثي      كودكان، شيوه 
ي يـادگيري   روش اين پژوهش بر اساس جامعه شناسي جنسيت و در چارچوب نظريه           . پردازدمي)  بودن  

هاي زيادي صورت گرفته اسـت امـا        در مورد جنسيت و جامعه شناسي جنسيت، پژوهش       . اجتماعي است 
 “ بهترين دوستان “ ارتباطات و به طور خاص در كتاب اي به صورت ويژه در مورد نقش جنسيت در   مقاله

دهد كه بسياري از رفتارهايي كه كودكان در ارتباطات خـود           هاي پژوهش نشان مي   يافته. نوشته نشده است  
اي مـستقيم بـا     دهنـد رابطـه   هاي دوستي از خود بروز مي     ي همساالن و گروه   با ديگران و به ويژه در شبكه      

خي از اين رفتارها، غريـزي و ناخودآگـاه اسـت امـا در بيـشتر مـوارد تحـت تـأثير            بر. ها دارد جنسيت آن 
  . هنجارها و الگوهايي است كه در جامعه شكل گرفته و تثبيت شده است

  

  .  جنسيت، ارتباط، دوستي، بهترين دوستان، يادگيري اجتماعي:كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
 اه شيرازدانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات كودك و نوجوان دانشگs.torabi_30@yahoo.com 
دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات كودك و نوجوان دانشگاه شيراز mahboobehabbasi2012@gmail.com 
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  شناسي غزلي از حافظ با تكيه بر نقد فرماليستي زيبايي

  دكتر منوچهرتشكري
  سارا رفيعي

  
ي دوم قرن بيستم در مسكو و                 فرماليسم يا صورتگرايي، نوعي نظريه و تحليل ادبي است كه در نيمه           

كنـد و اثـر       اين حوزه از تحليل و نقد ادبي ، ادبيات را از ديدگاه زبان شناسي بررسي مـي                . پراگ پديد آمد  
داند و فرم  وشكل اثر را مبناي تحليل زيبايي شناسي و راه رسيدن به             ادبي را يك مساله ي صرفا زباني مي       
ي معنـا و مفهـوم تلقـي        گيرد و در حقيقت، شكل اثر ادبي را آفريننـده           معناي نهفته در اثر ادبي در نظر مي       

او . حافظ شاعر بزرگ كالسيك فارسي، به شكل و صورت در غزلياتش اهميت فراواني داده است              . كند  مي
ترين نمودهـاي زيبـايي در زبـان را در شـعر خـود خلـق كـرده                    طي كه بر زبان فارسي داشته، عالي      با تسلّ 

همچنين وي با به كار گيري زبـان        . هاي بسيار متنوع را با كمك ذوق متعالي خويش آفريده است            وصورت
وانـسته اسـت نقـش      ي كامل از بديع ، بيان و ايجاد روابط متعدد موسيقايي و معنايي، ت               ادبي، يعني استفاده  

  در اين مقاله، كوشش برآن است كه      . زيبايي شناختي زبان را  در كنار نقش معنا رساني آن به كمال برساند             
  .هاي زيبايي شناسي ياكوبسن و شكلوفسكي بررسي شود غزلي از حافظ با توجه به ديدگاه

  
  .يزي زيبايي شناسي، فرماليسم، حافظ ، برجسته سازي، عادت ست:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
دانشگاه شهيد چمران اهواز  عضو هيت علمي tashakori@yahoo.com 
 دانشگاه شهيد چمران اهواز كارشناس ارشد 
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  )مشروطه ،پهلوي،انقالب اسالمي(جلوه هاي پايداري در شعر كودك و نوجوان 

 طاهره تقوي شوازي

 
حاكمان ستمگر و قـوم بيگانـه در شـعر و نثـر             )نفس  (ترين ايام پايداري در برابر دشمن دروني            از كهن 

ه مخاطب كودك و نوجوان، بـيش از        تر به اين قضيه و البتّ       مردمان اين سامان نمود داشته، اما توجه پررنگ       
ي بيگانـه،     ستيزي، دوران نفـي سـلطه       خواهي و ظلم    ي عصر تحول و دگرگوني، عصر آزادي        گذشته، نتيجه 
در اين برهه از زمان، شاعران ضمن سرودن اشـعار كودكانـه، در اشعارشـان آزادمنـشي و                  . مشروطه است 

ند به كودك ايراني بياموزند  در برابر بيـداد و اسـتبداد             آنان با اين نگرش كوشيد    . ستيزي را فرياد زدند     ظلم
خـوبي بـه    ي خود را براي رسـيدن بـدين منظـور بـه     نبايدتسليم شد، بنابراين ، عاطفه و احساس و انديشه 

ل و زبـان و درك و هيجـان كودكـان و                  . خدمت گرفتند  از اين دوران به بعد، بر تعداد اشعاري كه بـا تخيـ
فهميدنـد و      باشد، افزوده شد؛ اشعاري ماندگار و تأثيرگذار كه كودكان آنهـا را مـي              نوجوانان تناسب داشته  

البتّه، . بردند  فهميدند و كودكان از شنيدنش لذّت مي        پسنديدند يا بالعكس؛ بزرگساالن مي      بزرگساالن هم مي  
زبـان  ذكر اين نكته ضروري است كه در دوران مشروطه و پهلوي، برخي از شعرا شعرشـان را در ظـرف                     

ه خـود نـسازند                     كودكانه ارائه كردند تا از تعقيب و سانسور عوامل حكومت مصون مانـده، اتّهـامي متوجـ .
بنابراين گاهي، شاعران اشعاري كودكانه با اهداف سياسي و البتّه گاهي هم اشعاري صـرفاً كودكانـه، تنهـا                   

 در برخي ازاشعار كودكانـه دوران       اين جستار بنا داردجلوه هاي پايداري را      .براي خوشامد كودكان سرودند   
 .مشروطه ،پهلوي وانقالب اسالمي بررسي كند

  
  .پايداري،شعركودكونوجوان،مشروطه،پهلوي،انقالب اسالمي :كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان وادبيات فارسي 
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  سيماي زن در اشعار فروغ فرخزاد و غادة السمان

  دكتر حسين تقوي
  دكتر فرشته مؤمني
  دكتر حسن گودرزي لمراسكي
  ننادر ابراهيميا

  
در .       زن و حقوق زنان همواره در طول تاريخ تحت تـأثير حاكمـان و قدرتمنـدان قـرار داشـته و دارد        

دنياي امروز با وجود حركت هاي اجتماعي و فرهنگي به ويژه فعاليت هاي زنان ، مظلوميت زن همچنـان                   
گ معاصـر ايـران و جهـان    ي دو شاعر بـزر  در اين مقاله نگاه و انديشه . خورد  در جامعه مدرن به چشم مي     

دهـد كـه هـر دو         اين مقاله نشان مي   . نسبت به زن بررسي شده است     ) فروغ فرخزاد و غادة السمان    (عرب  
و با صراحت و شجاعت فرياد      . اند  ي زن شعر سروده     شاعر با زباني ساده و روان و با نگاهي انساني درباره          

  .  مرد ساالر آشكار اعالن مي كنندي ان در جامعهآورند و هويت خود را به عنوان يك زن و يك انس بر مي
  

   زن ،غادة السمان ، فروغ فرخزاد، شعر: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 تاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه آزاد اسالمي چالوساس 
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي چالوس 
 استاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه مازندران 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي 
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  پرسش از ادبيات تطبيقي

   احمد تميم داري
  

هـاي امـروزين ادبيـات را بخـشي از فرهنـگ                  آيا واقعا ادبيات تطبيقي وجود دارد؟ اگر بر پايه نظريه         
هـايي  ها را با يكديگر مقايسه كنـيم چـه نتيجـه   گاه فرهنگهاي ديگر پيوند دهيم و آنبدانيم و آن را با هنر   

بدست خواهد آمد؟ منظور از ادبيات تطبيقي آن است كه آثار نظم و نثر از چند زبان گوناگون كامالً با هم                     
گيرند؟ آيا  يچون چند مربع و مستطيل هم اندازه اضالع و زوايايشان روي هم قرار م             شوند و هم  تطبيق مي 

مطالعه تطبيقي در ادبيات كشورهاي گوناگون رشد ادبيات ملّي را موجب مي گـردد؟ از دو شـيوه ادبيـات        
تر است؟ آيا نويسندگاني كه به ترجمـه آثـار ادبـي بـه فارسـي                تطبيقي فرانسوي و آمريكايي كدام مطلوب     

 آثار ادبي و در توسعه ادبيات تطبيقـي         ياند؟ نقش ترجمه  اند در جهت ادبيات تطبيقي گام برداشته      پرداخته
و ادبيات ملي چگونه است؟ مطالعات تطبيقي بي آن كه موجب رشد ادبيات ملي شود به چه كار مي آيد؟                    

ها و انواع و ادوار ادبي كـافي اسـت؟ يـا    ها و سبكدر رشته ادبيات تطبيقي صرف تحقيق و مقايسه مكتب    
كه نظريه پـردازي رايـج باشـد    آنه شود؟ آيا در گذشته ايام بياينكه در جهت توليد ادبي بايد طرحي ريخت  

ي توليدي و كاربردي داشته است؟ آيا ادبيات تطبيقي واقعاً بـراي توليدكننـدگان آثـار                ادبيات تطبيقي جنبه  
  ادبي جديد راهگشا بوده است؟ 

  
  . ادبيات تطبيقي، مكتب فرانسوي، مكتب آمريكايي، ترجمه ادبي: كليد واژه ها

  

________________________________________________________________________ 
 استاد دانشگاه عالمه طباطبايي 
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  اقبال الهوري و مفهوم وحدت

  احمد تميم داري
  

فيلسوف مسلمان، شاعر و رهبر سياسـي، در سـيالكوت هندوسـتان            ) 1877-1938(    عالمه محمد اقبال    
 ميالدي به عنوان قانونگذار در مجلس استان پنجاب انتخـاب           1927در سال   . زاده گشت ) پاكستان كنوني (

او در آغـاز حـامي وحـدت        . زب مسلم ليگ را به عهده گرفـت        ميالدي رهبري ح   1930گرديد و در سال     
هندو  و مسلم بود و از يك دولت واحد طرفداري مي نمود، اما سپس مدافع كشور مستقل براي مسلمانان 

اقبال عالوه بر داشتن فرضـيه و فلـسفه ي سياسـي، در    . شد كه در نهايت به استقالل پاكستان منجر گرديد  
وي ادبيات و فلـسفه خـود را بـه زبـان هـاي         . متفكر اسالمي به شمار مي آمد     روزگار خويش پيشروترين    

اردو، انگليسي و فارسي منتشر كرد و بر احياء رستگاري اسالمي و معنوي از طريق خودسـازي، صـداقت                   
به ) 1915(» اسرار خودي «آثار فراواني از خود به جاي نهاد از جمله          . اخالقي و آزادي فردي، تكيه داشت     

اگرچـه  . را بايد نـام بـرد     ) 1934(» احياء فكر ديني در اسالم    «و  ) 1923(» پيام مشرق «عري بلند، صورت ش 
 مـيالدي شـاهد     1947عالمه اقبال زماني طوالني در قيد حيات دنيوي نماند تا تأسيس پاكستان را در سال                

 رحلـت  1938يـل   آور21او در . باشد، با اين وصف پدر معنوي و نمادين كشور پاكستان به شمار مي آيد   
  . ملت مسلمان پاكستان اين روز را به ياد عالمه اقبال بسيار بزرگ مي دارند. يافت

________________________________________________________________________ 
 استاد دانشگاه عالمه طباطبايي 
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  بررسي تطبيقي نگرش به زن در شعر فارسي و عربي

  )با تأكيد بر اشعار ملك الشعراي بهار، جميل صدقي زهاوي و معروف رصافي(
  محمودرضا توكلي محمدي
  بتول ملكي
  شهيده نوريها

  
هايي در حال گذر بنـاميم؛ هـر دو كـشور در               ايرانِ عصر مشروطه و عراقِ عصر نهضت را بايد جامعه             

ي سنتي و پاي نهادن به دنياي جديد و مفاهيمي بودند كه براي آنها تازگي و جـذابيت   حال عبور از جامعه 
 فكـري، اسـتبداد     مفـاهيمي چـون آزادي، وطـن دوسـتي، روشـن          . داشته و پيش از اين با آن بيگانه بودند        

از جمله مسائلي است كـه در ايـن جوامـع در حـال گـذر      ... ستيزي، آزادي زنان، سوسياليسم، كمونيسم و     
ايـن  . شماري را در ايـن كـشورها از خـود برجـاي گذاشـت      خود را مطرح كرده و نتايج مثبت و منفي بي     

ي قابل توجه عبارت اسـت از         ق نكته شرايط تقريبا بر تمامي خاورميانه حاكم بود، اما در مورد ايران و عرا            
هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي و رخـدادهاي سياسـي،              ي زيرسـاخت    شباهت بيش از حد دو كشور در زمينه       

ي خود در فرهنگ و ادبيـات         اين امر به نوبه   . اجتماعي و مذهبي كه دو كشور با آن دست به گريبان بودند           
هاي ديني و فرهنگي و اجتمـاعي         ي موجود در گستره   ها  دو ملت نيز تأثير گذاشته و به زباني ديگر شباهت         

در ايران عصر مشروطه و عراق عصر نهضت باعث شد شعرا و ادباي دو كشور بدون اينكه از آثـار ادبـي                      
اشـتراك  . هاي مشترك در اشعار خود بپردازند مايه ها و درون يكديگر اطالع داشته باشند به بررسي موضوع     

. دارد  ر دو كشور گاهي آنقدر زياد است كه خواننـده را بـه شـگفتي وا مـي                 مضامين در ادبيات اين دوره د     
اي از شعر اجتماعي در ادبيات ايـن دوره رخ نمـود،              ترين مضاميني كه به عنوان زيرمجموعه       يكي از اصلي  

با توجه به آنچـه  . مباحث مربوط به زنان و بررسي مسائل و مشكالت مربوط به آنها در دل شعر و نثر بود           
ي حاضر در صدد است تا با بررسي ديدگاه ملك الشعراي بهـار در ايـران و جميـل صـدقي                        مقاله گذشت

زهاوي و معروف الرصافي در عراق به بررسي نگرش اين سه شاعر ملي و ميهني به مبحث زن در جامعـه         
پرداخته و با مشخص نمودن مضامين مشترك ميان سه شاعر در اين موضـوع، بـه كنكـاش در ايـن نكتـه                       

________________________________________________________________________ 
 هيأت علمي دانشگاه قم و دانشجوي دكتري دانشگاه تهران 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه قم 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه قم 
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كـه  -پردازد كه آيا ميان معروف رصافي و جميل صدقي زهاوي در عراق و ملك الشعراي بهار در ايـران                    ب
 تأثير و تأثري وجود داشته يـا وجـود          -هم عصر بوده و بخشي از حيات ادبي آنها در يك زمان واقع شده             

الزم بـه   . اسـت اين مضامين مشترك به خاطر شرايط سياسي و اجتماعي مشابه حاكم بر كشور آنهـا بـوده                  
ي ادبيـات تطيقـي بـه انجـام           در زمينـه  » سالفيه«ي اروپاي شرقي      ي مدرسه   ذكر است كه اين تطبيق بر پايه      

  .رسيده است
  

  . ملك الشعراي بهار، جميل صدقي زهاوي، معروف رصافي، مشروطه، عصر نهضت، زن:ها كليد واژه
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  بررسي تطبيقي نمادها دراشعارسهراب سپهري وفروغ فرخزاد

   صفيه توكلي مقدم
  
     ازآن جاكه نمادها دريچه اي ازدنياي ناشناخته ذهن ودرون شاعررابه روي مامي گشايدومارا به معـاني                
نهفته درپس واژه ها سوق مي دهد،يكيازراه هاي دريافت وجوه اشتراك واختالف ميان شعرابه حساب مي                

ز معاصر هستندكه درايـن مقالـه تـالش شـده           سهراب سپهري وفروغ فرخزاد ازجمله شاعران نمادپردا      .آيد
است با بررسي تطبيقي نمادهاودسته بندي آن دراشعارايشان ،بـه وجـوه اشـتراك واخـتالف انديـشه ايـن                    

  .دوشاعركه ازنظرساختارشعري به هم نزديكند دست يابيم
  

  .نماد،شعر،تطبيق، سهراب سپهري،فروغ فرخزاد :ها كليدواژه

________________________________________________________________________ 
 ايران- مربي، دانشگاه پيام نور، تهران 



 179  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  شعر عليرضا قزوههاي ادب پايداري در  جلوه

  پور فاطمه تيمورپور و فريده خواجه
  

هايي است كه مقاومت و پايداري يك ملت را در            ها و نوشته    ادبيات پايداري كه عبارت از مجموعه سروده      
كشد، در ادبيات معاصر در قالب    برابر عوامل استبداد داخلي و يا بيگانگان و دشمنان خارجي به تصوير مي            

هاي عليرضـا     هاي ادبيات پايداري در سروده      مقاله حاضر به بررسي جلوه    .  تجلي يافت  ادبيات دفاع مقدس  
پردازد تـا   ترين و شيواترين شعرهاي دفاع مقدس، در سه سطح زباني، ادبي و فكري مي     قزوه، يكي از گويا   

ايـن بررسـي    . هاي ادب پايداري در شعر اين شاعر چگونه تجلي يافته اسـت             نشان دهد خصايص و جلوه    
 مـذهبي؛ در سـطح ادبـي در         –هاي ادب پايداري در سطح زباني در قالب الفاظ دينـي              دهد جلوه   نشان مي 

 معنايي در قالب مضامين حسرت، اعتـراض و  –قالب تصاوير تشبيه، تشخيص و تلميح و در سطح فكري   
  .اي نسبت به ساير موارد برخوردار است ي ويژه تمسخر و طنز از نمود و جلوه

  
  . ادبيات پايداري، شعر دفاع مقدس، عليرضا قزوه:ها كليد واژه 

________________________________________________________________________ 
 كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي 



180  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
 هاي عليرضا قزوه تشخيص در سروده

  فاطمه تيمورپور
  

ايـن  . هـايي پويـا و جاندارنـد        اند، سـروده    ي شعري گردآمده    سروده هاي عليرضا قزوه كه در پنج مجموعه       
جـان    ي در اشياء و عناصر بي     تحرك و پويايي شعر قزوه نتيجه رسوخ و نفوذ صفات، افعال و حاالت انسان             

هاي عليرضا قزوه     پژوهش حاضر به بررسي تشخيص در سروده      . نامند  طبيعت است كه آن را تشخيص مي      
. هـاي اصـلي آن چيـست        پردازد تا نشان دهد تشخيص در شعر او چگونه تجلي يافته است و مشخصه               مي

هـاي نـادر و       عر قزوه، تشخيص  ترين مشخصه تشخيص در ش      نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه برجسته       
پويايي و تحرك شعرقزوه كه . عدالتي است بكر اوست كه بيانگر درد جامعه و مردم و اعتراض شاعر به بي         

جان است، رنگ ديني و مذهبي تشخيص، تلفيق اين تصوير با             ناشي از نسبت دادن فعل انساني به امور بي        
  .هاي تشخيص در شعر قزوه استساير تصاوير و طبيعت زنده و پويا از ديگر ويژگي

  
  . تشخيص، شعر دفاع مقدس، عليرضا قزوه:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي 



 181  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  بررسي چند واژه تركي در تاريخ بيهقي

  بي بي صديقه جاذبي        
ي نـامفهوم           رواني و سالست تاريخ بيهقي تا آن حد است كه حتي بدون دانـستن معنـاي چنـد واژه                  

هـاي   اش برد؛ اما بررسي و رمزگـشايي از واژه    به شيريني بيان نويسنده   درك كرد و پي     مي توان   را    هم، آن 
تواند خوانندگان را به درك بهتر از كتاب          هايي خاص و اعالم مي      نامفهوم يا مبهم و يا دانستن معاني واژه       

خصوص اعالمِ تركي قابل تـوجهي        در تاريخ بيهقي لغات و به     . راهنمايي كند و براي آنها مفيد واقع شود       
در رابطـه بـا لغـات تركـي     . تواند براي خوانندگان اين كتاب جذاب باشد ها مي جود دارد كه دانستن آن  و

بيـشتر لغـات تركـي ايـن كتـاب معنـي شـده و               . ي بسياري انجام شده است      تاريخ بيهقي كارهاي ارزنده   
واژه تركـي در    در اين پژوهش، نويسنده چنـد       . ها نوشته شده است     مقاالتي نيز در راستاي بعضي از واژه      

تاريخ بيهقي را مورد بررسي قرار داده كه تاكنون از سوي پژوهشگران رمزگشايي نشده است و اگـر هـم         
لغـاتي چـون    . شده، نويسنده باتوجه به مطالعاتي كه انجـام داده، نظـر ديگـري راجـع بـه معنـي آن دارد                    

  .رد بررسي قرار گرفتاز جمله واژگاني هستند كه در اين پژوهش مو... و» آوار«، »دندانقان«
  

  . تاريخ بيهقي، لغات تركي، بررسي:كليد واژه ها



182  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  نقد فني و روان شناسي اشعار همعصران رودكي

   دكتر ناصر جان نثاري
  

و شناخت ارزش آثار وخالقيـت هـاي ادبـي و تميـز             .       حيات دانش به نقد و رد آثار پديد آمده است         
ايـن  . به ويژه نقد فني و روان شناسي آثارِ كالسيك ادبِ فارسي          . ي است درستي از نادرستي آنها به نقد ادب      

مقاله درآمدي است بر نقد فني  و روان شناسي آثارِ حداقل هشتاد  و دو شـاعر معاصـر رودكـي، در ايـن                         
مقاله عالوه بر بررسي صورت شعر و هنرنمايي هاي فني شاعران، به درون مايه هـاي روان شـناختي آنهـا       

در اين مقاله پس از نقد نظريات فالسفه يونان و تاثير آنها بر آثار ادبي كالسـيك دوره   .شده است نيز توجه   
آثار شاعران مذكور از دو منظر فني وروان شناختي ودرون مايه ها ،بررسي شده              ) سبك خراساني اول  (اول
بطـوري كـه   .بوده استدر نقد فني آثار اين دوره،دانش هاي ادبي مورد نظر شاعران نيز، مورد توجه    . است

در نقـد   .در آرايه هاي لفظي جناس ودر آرايه هاي معنوي تشبيه و استعاره مصرحه كاربرد بيـشتري داشـته                 
  .روان شناسي شاعران اين دوره،در ايجاد فضاي شاد ،دست توانايي دارند

  
  . درون مايه ها، آرايه هاي لفظي ، آرايه هاي معنوي، همروزگاران رودكي:كليد واژه ها

 

________________________________________________________________________ 
 هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مجلسي اصفهانعضو  



 183  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
 ساختار فعل در گويش بكَكي

     عظيم جباره ناصرو

 بهرام شعباني

  
 -اين گويش در روستاي بكَـك     . هاي در حال نابودي استان فارس است             گويش بكَكي، يكي از گويش    

با توجه به اين نكته كه در معرفي ايـن گـويش،            .  رواج دارد  -ي كوهمره سرخي شيراز   از روستاهاي منطقه  
گونه تالش علمي و پژوهشي انجام نگرفته است، گرد آوري اطالعات براي به سامان رسـانيدن                   هيچ تقريباً
هاي گوناگون اين     در بخش . ي تحقيقات ميداني در منطقه صورت گرفته است         ي حاضر، بيشتر بر پايه      مقاله

 كـه خـود     -علـي ي فعل، صفت مفعولي، پيـشوندهاي ف        هاي فعل و ماده     مقاله، ساختمان فعل از نظر شناسه     
هـاي    اي بـا ذكـر مثـال        هـاي جداگانـه      و افعال كمكي در بخش     -شود  شامل پيشوندهاي صرفي و ثابت مي     

هاي گوناگون اعـم از گذشـته، حـال و آينـده،              همچنين ساخت فعل در زمان    . گوناگون بررسي شده است   
ي و حـال سـاده، حـال        ي التزام   ي دور، گذشته    ي استمراري، گذشته    ي ساده، گذشته    شامل ساختمان گذشته  

ي مجهـول، حـال كامـل         كامل،  حال التزامي و ساختمان فعل امر و ساخت فعل مجهول اعم از حال ساده               
ي دور  ي اسـتمراري مجهـول،  گذشـته    ي مجهـول، گذشـته   ي سـاده   مجهول، حال التزامي مجهول، گذشته    

 مطالبي زير عنوان عامل سـببي       ي التزامي مجهول با ذكر نمونه توضيح داده شده و در آخر             مجهول، گذشته 
  .و مصدر ياد شده است

  
  .ي فعل، ستاكگويش بكَكي، ساختمان فعل، شناسه، ماده:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه جهرم 
 استاديار دانشگاه جهرم 



184  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  ي قاجارسرايي در دورهبررسي سير تصنيف

  عظيم جباره ناصرو
  بهرام شعباني

  
. ي در ايران رونق گرفـت     ي جنبش مشروطه خواهي، تصنيف ساز       ي قاجار و در آستانه            از اواخر دوره  

هاي جنبش مشروطه خواهي و اوضاع سياسي و اجتمـاعي ايـن              هاي اين دوره بازتاب آرمان      بيشتر تصنيف 
ي   هـايي كـه بـه وسـيله          تصنيف -1: شود  تصنيف سرايي در اين دوره به دو بخش تقسيم مي         . دوران است 

اني ميـان شـعر و موسـيقي ديـده          هـا پيونـد چنـد       در بيشتر اين تـصنيف    . شاعران گمنام سروده شده است    
دانان نامداري مانند علي اكبر شـيدا و عـارف            ي شاعران و موسيقي     هايي كه به وسيله      تصنيف -2. شود  نمي

شود؛ اين پيوند معلـول       ها ديده مي    قزويني سروده شده است كه پيوندي عميق ميان شعر و موسيقي در آن            
هـاي موسـيقي      هـا و گوشـه      ها و مفـاهيم دسـتگاه       كنيكها به ت     آشنايي علمي و دقيق آن     -1:دو علت است  

ساز  بوده و پيوند ميان شعر و موسيقي را به  ي شعر، خود آهنگ ها، سراينده  در بيشتر اين تصنيف    -2ايراني
 -1: شـود   هـا ديـده مـي       از سوي ديگر، دو گونه مضمون در اين تصنيف        . بهترين شكل رعايت كرده است    

بيعي تصنيف سرايي در دوران گذشته است؛ سرآمد اين گروه علي اكبر شيدا       ي ط   مضامين عاشقانه كه ادامه   
انـد؛ پـيش رو       هايي كه براي بيان مقاصد ملي و وطني و براي تجليل آزادي سروده شده                تصنيف -2. است

شود كـه بعـدها كـساني     گيري جنبشي در تصنيف سرايي مي  اين گروه عارف قزويني است كه باعث شكل       
در ايـن جـستار كوشـش شـده اسـت بـه بررسـي              . كننـد   ي او پيروي مي      از سبك و شيوه    مانند امير جاهد  

  . ي قاجار پرداخته شودسرايي در دورهچگونگي تصنيف
  

  . شعر، موسيقي، تصنيف، دستگاه، وطن، عشق:كليد واژه ها
  

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه جهرم 
 استاديار دانشگاه جهرم 



 185  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  بازتاب آيات قرآن در ديوان اقبال الهوري

  مريم جعفرزاده
  

متفكر و شاعر بـزرگ پاكـستان، بـه دو زبـان اردو و              ) ش.ه1256 -1316(ي     دكتر محمد اقبال الهور   
كـار  فارسي شعر سروده و اين هنر را براي رساندن پيام انقالبي و اخالقي خود به مـسلمانان جهـان بـه                     

هاي گسترده اي از آشنايي شاعر با قرآن كـريم و           ي اجمالي ديوان اشعار او، نشانه     با مطالعه . گرفته است 
او ابيـات متعـددي در سـتايش        . خـورد يري او از آيات و حكايات و مضامين قرآني به چشم مي           تأثيرپذ

در اين پژوهش كـه     . كند مي ها با استدالل و لحن حكيمانه به اهميت قرآن اشاره         قرآن نيز دارد كه در آن     
و جايگـاه    پس از معرفـي مختـصر اقبـال           به بازتاب آيات قرآن در ديوان اقبال الهوري اختصاص دارد،         

در ايـن  . شـود  مـي هاي گوناگون تأثيرپذيري شاعر از آيات قرآن پرداختـه ي او، به جلوه  قرآن در انديشه  
 شده و متن ها نيز اشارهاقتباس، حل، درج، تلميح و نظاير آن : ي شاعر از آيه نظير    ها به نوع استفاده   بحث

  .استها نيز در كنار بيت مربوط آمدهي آنآيات و ترجمه
  

  .قرآن، اقبال الهوري، شعر فارسي، تلميح، اقتباس، حل :هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 مدرس جامعه المصطفي العالميه 



186  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  تأثيرپذيري مأذون قشقايي از فردوسي

   ابوالفضل جعفري 

   عليرضا خادم الفقرا
 

      ادبيات تطبيقي به بررسي تالقي ادبيات وبازنمودن خط سير پيوندهاي ادبي ملل واقوام گونـاگون در                
ــط    ــف ورواب ــاي مختل ــان ه ــديگر     زب ــذيري يك ــاثير پ ــذاري وت ــاثير گ ــث ت ــاريخي از حي ــده ت پيچي

با يك نگاه واقع گرايانه مشخص مي شود كـه همـه اقـوام وملـل تحـت نفـوذ                    )1382،7سيدي،.(ميپردازد
فرهنگ يكديگر ودر سايه مشتركات فكري ،عاليق وپيوندها زيسته اند وهمين دادو سـتد هـاي فرهنگـي                  

 درادب فارسـي حكـيم    ام وقوام جوامـع بـشري گرديـده اسـت    وادبي سبب تحرك وپويايي وموجب دو
ابوالقاسم فردوسي از شعراي توانايي است كه در تاريخ هزار ساله پس از خود برذهن وزبان بيشتر شـعرا                   

داشته است اين گوينـدگان     _ چه درزبان فارسي زبان وچه درزبان تركي         _تاثير گذاشته و مقلدان بسياري      
ازجملـه ايـن شـعرا     .شاهنامه بهره برداري كرده اند ناصراساطيري و پهلوانيبه صورت هاي مختلف از ع

( شاعر ذولسانين   ) ق.ه1246-1313(درادب تركي مي توان از شاعري قشقايي به نام ميرزا ماذون قشقايي             
او كه يكي از بزرگ ترين شعراي زبان تركي قشقايي درعهـد ناصـراالدين شـاه                . نام برد   ) تركي وفارسي   

رحقيقت واسطه العقد شاعران ايل است كه با توجه به منشي گري ومكتب داري ايلخانان قـشقايي  است د 
او در سرودن شعر حماسي از شاگردان حكـيم  . در عصر قاجاردراين عرصه بسيار خوش درخشيده است      

يـزان  دراصل اين مقاله كوشش نويسندگان براين بوده تا با بررسي ديوان ميـرزا مـاذون ، م             . فردوسي است 
 لفـظ  ،  تاثير پذيري او از شاهنامه فردوسي در ابعاد تفاوت ها ، اشتراكات انديشه، مـضمون ودرون مايـه                 

نتيجه قابل توجه اين پژوهش اين است كـه مـاذون بـه    .  شود نمايانده... و ادبي هاي آرايه وكاربرد ومعنا
يل قشقايي واقلـيم وسـيع فـارس        داليلي از مسائل كشوري كمتر سخن گفته وبيشتر به مسائل مربوط به ا            

)  هجـايي  8(وگرايلـي   ) هجايي11( او اشعار تركي خود را با استفاده از قالب هاي قوشما          . پرداخته است   
هرچند اين شاعر در عرصه هاي ديگر شعري خـود را بـه عنـوان               . سروده است   ) هجايي  15(وشاختايي  

عري مقلد است كه بيـشتر تعـابير سرمـشق          شاعري خالق نشان داده است ولي در زمينه حماسه صرفا شا          
   . خود را تكرار كرده وشايد به تفاوت هشتصد ساله زمان خود با فردوسي كمتر توجه نشان داده است

  
  . ادبيا ت تطبيقي ، فردوسي ، ماذون قشقايي ، شعر تركي وفارسي:كليد واژه ها 
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  الشعراي بهارانعكاس شاهنامه بر اشعار ملك

  قريه عليدكترحميدجعفري 
  دكترسيدعلي قاسم زاده
  افسانه علي مندگاري

ها و كيفيت تحـوالت عميـق مـضموني در            دليل پيشگامي در انعكاس جهان بيني            شعرعصر مشروطه به  
. آيـد  اجتماعي در تاريخ ادبيات ايران، شعري آوانگارد به شمار مي          -هاي فكري، فرهنگي و  سياسي     عرصه

گرايي را در پرداختن به انواع ادبي ببندد، به دليل          توانست راه هرگونه سنّت   هر مي گرچه اين نوگرايي درظا   
هـاي ادبيـات كالسـيك،      الشعراي بهار به بهره گيري از ظرفيـت       باورمندي شعراي سنّت مداري چون ملك     

ايد در ايـن ميـان شـ      . دار تبديل كرد  پيوستگي سنّت و تجدد ادبي را در بستر شعر مشروطه به جرياني مايه            
چه در اوان پيدايش مـشروطه      -ي فردوسي بيش از هر اثر كالسيك فارسي در شعر عصر مشروطه           شاهنامه

نمود داشته است؛ زيرا ماهيت انقالبي و پرهيجان مشروطه بيش از هـر چيـز               –و چه در هنگام استقرار آن       
 شاهنامه بهتـرين  هاي انگيزشينيازمند تقويت همگرايي جمعي و قومي بود و خصايص حماسي و ظرفيت       

از اين رو بخش قابل توجهي از اشعار مشروطه         . آمدزمينه براي رسيدن به اهداف ساختاري به حساب مي        
ويژه آنگاه كـه    به استفاده از شگردها و خصايص سبكي شاهنامه معطوف است، به          » بهار«خواهان از جمله    

هييج احساسات ملّي گرايانـه و آزادي       كوشد به تناسب دگرگوني در جهان بيني خويش به قصد ت          شاعر مي 
اين پژوهش مبتني   . خواهانه از توانش حماسي شاهنامه در ايجاد هويتي جمعي و انقالب فكري بهره گيرد             

ت انعكـاس شـاهنامه در اشـعار                مطـابق  . بپـردازد » بهـار «بر رويكرد تحليل بينامتني كوشيده است، به كيفيـ
هاي اشعار  هاي فردوسي به ويژه طرح تقابلي شخصيت       پردازي دستاوردهاي اين پژوهش، توجه به قهرمان     

  . اي خيروشر، بيشترين نوع پيوند بينامتني را به خود اختصاص داده استبر بنياد اسطوره» بهار«روايي
  

  .الشعراي بهار، بينامتنيتي فردوسي، ملك شعر مشروطه، حماسه، شاهنامه:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 رفسنجان) عج(استادياردانشگاه ولي عصر 
 رفسنجان) عج(استادياردانشگاه ولي عصر 
 رفسنجان) عج(عصرشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه وليدان 
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  و ايزدبانوان در منظومه خسرو و شيرين نظاميتجلي امشاسپندان، ايزدان 

  طيبه جعفري

  
برند كـه اهـورامزدا      نام مي ) جاودان مقدس (بيني خود از شش امشاسپند     ايرانيان كهن در تبيين جهان       

هـر  . ايشان را در ابتداي آفرينش، يعني در سه هزاره نخـست، از جـوهر روشـني خـويش آفريـده اسـت                     
اش يـاري    ن و ايزدبـانوان را در اختيـار خـود دارد كـه او را در خويـشكاري                 امشاسپندي، گروهي از ايزدا   

اينان كه محصول انديشه گاهاني هستند و مينونان و ايـزدان و ايزدبـانوان دسـتيار آنهـا هـر يـك                   . دهند مي
ايـن آفريـدگان مينـوي كـه        . كننـد  داراي صفتي هستند كه به واسطه آن، آفرينش اهورامزدا را پشتيباني مي           

ان بر مردم واجـب بـود، بـا گذشـت     ش شدند و پاسداشت نمادهاي گيتيانه  ني نسبتاً طوالني تقديس مي    زما
ها و باورهاي مذهبي نو، از زندگي روزمره ايرانيان رخـت بربـستند و سـاكن                 زمان و با پديد آمدن انديشه     

 ريشه در فطرت و عميقترين نسوج ناخودآگاه جمعي آنها شدند و از آن پس آثار مكتوب و غيرمكتوبي كه  
در ميان اين   . زمين داشت، عرصه تجلي آنها شد      دان ايران ناخوداگاهي شاعران و نويسندگان و ديگر هنرمن      

آثار برجسته، منظومه خسرو و شيرين نظامي، اثري است كه پديدآورنده آن در ترسيم شخـصيتها و تبيـين                   
ندارمذ، خـرداد و امـرداد و برخـي ايـزدان           خويشكاري آنها از امشاسپندان، بهمن، ارديبهشت، شهريور، سپ       

پژوهش حاضر، كوششي در زمينه تبيين و تحليـل         . اناهيتا الگوبرداري كرده است   سروش و ايزدبانو    : چون
  . تجلي امشاسپندان و ايزدان و ايزدبانوان در منظومه خسرو و شيرين نظامي است

  
  .ور، سپندارمذ، خرداد و مردادمنظومه خسرو و شيرين، بهمن، ارديبهشت، شهري :ها كليدواژه

  

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتراي دانشگاه اصفهان 
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  فولكلوريك و ارتباط آن  با فانتزي در ادبيات كودك و نوجوان

 دكتر مريم جاللي

  
پيوند واژه ي فولكلور كه ريشه اي عميق در سنت هاي قديم دارد، بـا واژه ي فـانتزي كـه كمتـر بـا                         

ابطه اي است كه مي تواند بين        آنچه در اين ميان مهم است كشف ر       .  گذشته سر و كار دارد عجيب نيست      
نويسنده ي ادبيات فانتزي خالق دنيـاي       . فولكلور و فانتزي در ادبيات كودك و نوجوان  وجود داشته باشد           

او در خلق دنياي محالش گاهي نيازمند استفاده از فولكلور است و  اين كـاربرد را در جهـت                 . محال است 
كاربرد مطالب سنتي و فولكلوريـك نيـز        . ب استفاده مي كند   ساختن واژه هاي خيالي و تاثيرگذار بر مخاط       

در داستان هاي فانتزي اين امكان را فراهم مي سازد تا خوانندگان به طور ذاتـي و ناخودآگـاه، واقعيـت و                      
در اين ساختار از داستان ها، فقط به رفتار         .  عمق فرهنگي دنياي محال ساختگي  در داستان را  درك كنند           

  اشاره نمي شود، بلكه ممكن است بازتابي نهفته داشته باشـد و خواننـده بـه طـور غيـر        هاي خوب و  بد    
مستقيم به بازبيني نگرش يا عقايد سنتيِ دراز مدتي بپردازد كه حداقل در يك دوره و زمان قابل قبول بوده                

 بـه تحليـل و      در اين مقاله به چند نمونه از اين ارتباط در ادبيات كودك و نوجـوان اشـاره كـرده و                   . است
  .بررسي آن پرداخته ايم

  
  .فانتزي. فولكلور. كودك و نوجوان.  ادبيات:كليد واژه ها

  

________________________________________________________________________ 
 استاديار وعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند 
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 استعاره از ديدگاه ابن سينا و جرجاني

  مصطفي جليلي تقويان

 عبدهللا رادمرد

  
او جمـالت   . به نزد ارسطو مجاز عبارت از اين است كه اسم چيزي را بـر چيـز ديگـري نقـل كننـد                           
از نظـر او معيارهـاي صـدق و         . عاري را كاذب نمي دانست چرا كه زبان شعر از زبان روزمره جداست            است

بنابراين نبايـد   . ارهايي نيست كه در نظريات سياسي يا فنون ديگر به كار مي روند            يكذب در شعر همان مع    
را يكـي از    ابن سـينا اسـتعاره      . چندان در پي سنجش جمالت شعري با مالك صدق و كذب منطقي باشيم            

از نظر او نيـز نبايـد شـعر را بـه معيـار صـدق و كـذب        . انواع محاكات مي داند كه به تشبيه نزديك است       
از ديد جرجاني اسـتعاره عبارتـست       . سنجيد زيرا غايت شعر تلذذ نفس و ايجاد قبض و بسط در آن است             

يز استعاره ها را كاذب نمـي  او ن. استعمال لغتي توسط شاعر يا غير شاعر در غير اصلش در وضع لغوي     : از
اگرچه از نظر او يك گزاره شعري مي تواند به لحاظ منطقـي كـاذب باشـد امـا شـاعر هرگـز قـصد                         . داند

دروغگويي به مردم را ندارد بلك قصد او مبالغه در يك ويژگي است تا بتواند شعاع انتشار مطلبـي را كـه                      
تا صدق و كذب گزاره هاي شعري را بـر اسـاس     باري اين مقاله در پي آنست       . در نظر دارد گسترش دهد    

از همين رو به تعريف استعاره مي پردازد        . بررسي كند )   م  471(و جرجاني   )  ق 428-370( نظر ابن سينا    
سپس ديدگاه آنها درباره صدق و كذب       . جرجاني آمده است  اسرارالبالغه  ابن سينا و  فن الشعر   چنان كه در    

از آنجا كه ديدگاه آنها نزديك يا مبتنـي بـر ديـدگاه ارسطوسـت               . دگزاره هاي شعري توضيح داده مي شو      
هم از اين رو در گام نخست به راي ارسطو دربـاره اسـتعاره و               . ناگزير از طرح نظر او در اين باب هستيم        

اين مقاله درپايان به اين نتيجه مي رسد كه ازنظر جرجـاني و ابـن               . مسئله صدق و كذب پرداخته مي شود      
ه تعريفي مشابه دارد اما از آنجا كه اين دو انديشمند ايراني زمينه فكري متفاوتي دارند نظرشان                 سينا استعار 

  .درباره صدق و كذب گزاره هاي شعري با يكديگر متفاوت است
  

 استعاره، صدق و كذب گزاره هاي شعري، ارسطو، ابن سينا، جرجاني : هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي 
 فردوسي مشهددانشگاه دانشيار زبان و ادبيات فارسي  
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  مجموعه داستان فضانورد در كوره آجرپزيفانتزي و كليشه هاي جنسيتي ؛ با تحليل 

  عاطفه جمالي
  

ي آجرپزي نخستين اثر محمد محمدي نويسنده و پژوهـشگر كـودك و نوجـوان                   فضانورد در كوره  
 و يك داستان فانتزي بـه  ي آجرپزيفضانورد در كورهاين اثر تركيبي از يك داستان واقع گرا با نام  . است  

گرا برآنند كه فانتزي قـالبي خـاص و واژگـون           برخي از منتقدان زن   .، است    حقيقت در زمين تنهاست   نام  
شود بسياري از تعاريف ثابت و راكد را تغيير داد و بسياري از مفـاهيم را از نـو                   در فانتزي مي  . ساز است   

-كليـشه «و  » زنانگي و مردانگـي   «شود مفهوم   از جمله مفاهيمي كه در فانتزي باز تعريف مي        . تعريف كرد   

در فانتزي به دليل شكل گرفتن در دنياي غيرواقعي و برخورداري از شخصيت هاي              . است  » اي جنسيتي ه
ي جهان واقع را تغيير داد ؛ به عبارت ديگر چون در يـك اثـر فـانتزي                  توان تعاريف مردساالرانه  خيالي مي 

ادي روزمره اسـت ،     مؤلف متعهد به نمايش عيني واقعيت نيست و اساس آن مبتني  بر فراروي از جهان ع                
در . را دوباره تعريف كـرد      » جنس و جنسيت  «هاي تبعيض جنسي را شكست و       توان بسياري از كليشه   مي

ي ي تطبيقي دو داستان نام بـرده از ديـدگاهي زن گرايانـه ، فرضـيه               اين مقاله كوشش شده است با مطالعه      
هـاي  يي مقالـه حكايـت از وجـود كليـشه         ي نها يافته. ي فانتزي به آزمون كشيده شود       كليشه گريزي گونه  

گرا و كمرنگ شدن آنها در داستان فانتزي و نگرش مبتنـي بـر برابـري دو جـنس                   جنسيتي در داستان واقع   
  .دارد 

  
  .هاي جنسيتي ي آجرپزي ، فانتزي ، كليشه فضانورد در كوره:كلمات كليدي 

________________________________________________________________________ 
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هرمزگان 
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  »جستـاري در مبحث مقاصد ثانوي جمله«

  فاطمه جمـالي

  
 در  ، اسـت   كريم شكوفا شـده    در پرتو قرآن  و  پديد آمده   تحت تأثير فن خطابة يونان باستان       كه   معانيعلم  

 و ظريف تـرين شـيوه هـاي تـأثير كـالم             ميان فنون مختلف بالغي از دروني ترين مسايل زيبايي شناختي         
 جهـان بينـي      هاي بالغي اين دانش،مي توان به تحليل و تبيـين انديـشه و             قابليتاز جمله   .سخن مي گويد  

مقاصـد ثـانوي خبـر و       «گوينده، بيان مقتضيات حال و مقام مخاطب و توسع زبان،اشاره كرد كـه مبحـث                
بـا ايـن    . ، به عنوان يكي از مهمترين اركان اين علم، نقشي كارآمد و ويژه در اين زمينه ايفا مـي كنـد                    »انشا

 است بلكه، در دو بخـش؛ اسـناد         حال در كتاب هاي معاني بحث مستقل و مفصلي به آن اختصاص نيافته            
خبري ذيل اغراض ثانوي خبر، و انواع انشا ذيل اغراض ثانوي پرسش، امر، نهـي و نـدا بـه ايـن مبحـث                        

و نقش آن در بررسي كالم و رعايت اقتضاي حال مخاطب و فوائـد              بحث  نظر به اهميت اين     . پرداخته اند 
ازبيني آن ضرورت مي يابد كه پـژوهش حاضـر          شناسي و فهم متون كهن و جديد،ب      آن در نقد ادبي، سبك    

نتايج حاصل از بررسي كـاركرد اغـراض ثـانوي          . پس از تحقيق در امهات كتب بالغي بدان پرداخته است         
نوع و تعداد اغراض، تفاوت     : نظيري  ه درخور توج   مطالب بيانگرجمله به همراه جداول مربوط به هريك،        

  .است مقاصد ثانوي اختالف معني دار در ذكر اين وو تنوع آن
  

  . علم معاني، مقاصد ثانوي جمله، خبر، انواع انشا:كليد واژه ها 

  

  

  

________________________________________________________________________ 
استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور اصفهانf_jamali.up@yahoo.com 



 193  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  آرزوي تحقق نيافته دانشوردر سوشون ، جزيره ي سرگرداني و ساربان سرگردان
 دكتر ليلي جمالي

  شكوفه ذريه حبيب
 

نشور مورد تجزيـه و تحليـل           مقاله حاضر بر آن است تا شخصيتهاي اصلي زن را در رمانهاي سيمين دا             
. هدف اصلي اين مقاله تحليل و تجزيه مادران اين رمانها از ديدگاه نظريات ژوليا كريستوا اسـت                .قرار دهد 

اگر چه تحليل و تجزيه آثار بانوي برجسته داستان نويس فارسي از چند ديدگاه مورد بررسي قـرار گرفتـه            
 تازه اي از رمانهاي وي كه تا كنون به آنها توجه چنداني             است اما در اين مقاله تالش شده است تا زواياي         

دانشور به عنوان اولين بانوي رمان نـويس ايـران علـي رغـم نداشـتن                .نشده است مورد بررسي قرار گيرد       
طبـق نظريـات    . فرزند روابط مادر و فرزندي را در تمام رمانهايش به بهترن شكل به تصوير كشيده اسـت                

 نشده  "تحقير"ن و زن بودن دو مقوله ي جدا از هم هستند و زني كه مادر نيست و                ژوليا كريستوا مادر بود   
اما چنين بـه نظـر ميرسـد كـه مـادر نـشدن              .است نميتواند مادرانگي و روابط مادر و فرزندي را درك كند          

مادر دانشور نه تنها مانع و سدي برايش نشد بلكه نقش پلي را ايفا كرد تا توسط آن به دنياي زيبا و خيالي                 
مـادران  (دانشور مادرانگي را از مادر هنرمندش آموخته و در زري و هستي             . بودن در رمانهايش دست يابد    

هنر و نويـسندگي نوشـدارويي بـود بـرايش تـا قبـل از مـرگ و                  .جاري و ساري ساخته است    ) رمانهايش  
  .درماندگي روحي از سقوط نجاتش داده به قله هاي افتخار رهنمونش سازد

  
 . دانشور، كريستوا، تحقير شدگي،مادرانگي:ه هاكليد واز

________________________________________________________________________ 
 استاديار زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز 
 ه آزاد اسالمي واحد تبريزدانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي دانشگا 



194  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
 بررسي تأثيرات نحوي نثر بيهقي بر زبان شعري شاملو

  دكتر سيد منصور جمالي
  فر اهللا سعيدي لطف

  
شـعر  » رهـاي مقيـد   «ي شاعران روزگار ما كه از بند وزن و قافيه رستند و قدم در فـضاي                        از ميان همه  

تـا كـشف    » شـعرِ خـودي   «بتوان بزرگترين شاعري ناميد كه مسير حركـت از          سپيد نهادند، شاملو را شايد      
هوشـمندي او آنجاسـت كـه       . اي هوشمندانه و پرفراز و نشيب سپري كرده است          را به گونه  » خود شعري «

هاي آن در نثر قرن چهارم و پنجم به خـصوص تـاريخ               زبان شعري خويش را از اصالت زباني كه بن مايه         
اي مبتني بر قـوت احاطـه بـر واژه و نيـز جـايگزيني                 خورد، در آميزه    يهقي به چشم مي   جاودان ابوالفضل ب  

اين پيونـد در سـطوح      . را با استحكام و جسارت دريافته است      » موسيقي عروضي «به جاي   » موسيقي واژه «
ي بـردار   هاي واژگاني، بهـره     است، جداي از تأثيرات موسيقيايي و مشابهت        مختلف زباني و ادبي واقع شده     

چيزي است كه در اين مقال مجال بررسي  نحوي كه منتج به ظهور زباني منحصر و  بديع شده است، همان      
  .يابد مي
  

  .شاملو، بيهقي، سطح زباني، شعر سپيد، سطح نحوي :كليد واژه ها
  



 195  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  ي حيدرباباي شهرياربررسي اجتماعيات در اشعار فارسي و منظومه

           هادي جوادي امام زاده
  

  
توانـد نـوع نگـرش      اي از جامعه شناسي ادبيات اسـت كـه مـي          بررسي اجتماعيات در آثار ادبي، شاخه     
سازي هنجارها و ناهنجارهاي اجتماعي و همچنـين ابعـادي از           هنرمند به واقعيتهاي جامعه، داليل برجسته     

ي حاضر نـشان    مقاله. دهدي متقابل تأثيرگذاري و تأثيرپذيري اثر ادبي با جامعه را مورد بررسي قرار              رابطه
هاي اجتماعي يكي از محورهاي اصلي اجتماعيـات در اشـعار فارسـي شـهريار               دهد كه بيان ناهنجاري   مي

است كه وي تحت تأثير تعهد ادبي خود در قبالِ جامعه، با نگاهي انتقادي سعي در بهبود شرايط موجود و                    
-، به بيـان اجتماعيـاتي مـي       حيدرباباي  ر منظومه همچنين اين شاعر د   . تأثيرگذاريِ سازنده بر مخاطب دارد    

پردازد كه ريشه در هنجارهاي فرهنگي و آداب و رسوم سنّتي روستاييان آذربايجان دارد؛ اما با تغييـر ايـن                    
الگوها و تأثيرپذيري ذوق ادبي شهريار از اين دگرگوني، نگاه نوستالوژيك وي در اين منظومه نمايان شده                 

  .باشدهاي اخالقي و اجتماعي نيز مي زماني و مكاني، يادآور    ارزشكه عالوه بر دلتنگيِ
  

ي متقابل ادبيـات و جامعـه، تعهـد ادبـي، شـهريار،             شناسي ادبيات، اجتماعيات، رابطه   جامعه:كليد واژه ها    
  .حيدربابا، نوستالوژي

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 



196  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  بديعيه در شعر فارسي

  آباديرضا جوادي نوشحميد
 دكترعليرضا فوالدي

  
به طور كلي بديعيـه قـصيده       . بديعيه، يكي از انواع ادبي در شعر عربي و به تبع آن شعر فارسي است                    

آن داراي يكي از صنايع بديعي وبناي بيت برآن صنعت باشد و همـه              ) دو بيت (اي است كه در هر بيت يا        
رواج بديعيـه  . يا عمدة صنايع در آن قصيده به نظم آمده است و بيتـي بـدون صـنعت در آن يافـت نـشود        

. گردد و در اين سده ها بود كـه شـمار بديعيـه سـرايان افزونـي يافـت                  سرايي به قرن هشتم و نهم باز مي       
توان صفي الدين حلي دانست، اما ابتكار اين كار از آن امين الـدين اربلـي بـوده           نخستين بديعيه سرا را مي    

نخشتين . شوندستة ملتزم و غير ملتزم تقسيم مي      ها از نظر شيوة التزام به صنايع بديعي به دو د          بديعيه. است
در مقالة حاضر ضمن بررسـي مقـدماتي بديعيـه سـرايي در             . بديعيه سراي فارسي زبان، قوامي رازي است      

اين مقاله همچنين مبـاحثي چـون نخـستين         . زبان عربي، به معرفي بديعيه سرايان زبان فارسي پرداخته ايم         
 . گيردرا در برمي... بديعيه سرا، انواع بديعيه و 

  
 .سراشعر، قصيده، بديع، بديعيه، بديعيه :هاكليدواژه

  

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كاشان /Javadi90096@yahoo. com 
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 197  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
 »سوگ مغان«بررسي ساختاري و تاويل اسطوره شناختي رمان 

  علي جهانشاهي افشار
   مصطفي گيالني

  
     سوگ مغان، اثر محمدعلي علومي، رماني است كه مضمون اصلي آن را جـدال روشـني و تـاريكي و                    

نگارنـدگان  . گيـرد  براي تعيين نسبت خود با هر يك از اين دو در اجتماع خويش، دربـر مـي                 تالش راوي 
گيـري  براي دست يافتن به ساختار اساسي داستان و ارائه تاويلي اسطوره شناختي از آن، ابتدا نحوه شـكل                 

د و در  را با بررسي شخصيت ها و كنش هاي خير و شر نـشان مـي دهنـ   Y و Xمتن بر پايه ساختار تقابلي
ها، اشارات  ها، گره شناختي، سعي مي كنند پيچيدگي    بخش دوم نوشتار با در نظر داشتن اصول نقد اسطوره         

هاي ايراني و نمادها رمز گشايي كنند و تاويلي منـسجم           متني و بينامتني را با توجه به تاريخ، اسطوره        درون
  .و يكدست از آن به دست دهند

  
 .شناختي، سوگ مغان، نمادهاي ايراني، نقد اسطوره، اسطوره  تحليل ساختاري:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان 
  دوره دكتراي رشته زبانشناسي همگاني دانشگاه پيام نور مركزدانشجوي 



198  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  بررسي ديدگاه سنايي غزنوي و موالنا جالل الدين بلخي نسبت به ابليس

  سوزان جهانيان
  نسيم جهانيان

  
     يكي از بحث برانگيزترين ابهامات و شبهات ميان مسلمانان ديدگاه دوگانه نسبت به ابليس است كه از        

 نخست نزول قرآن در صدر اسالم ظهور كرد و موجب پديد آمدن مناقشات تفسيري و كالمـي            همان سدة 
هاي ديني، مـسلمانان ابلـيس را متمـرّد از امـر            بر اساس آيات قرآن كريم و آموزه      . در ميان مسلمان گرديد   

گروهي از عارفان   اما  . جوينددانند و از شرّ او به پروردگار استعاذه مي        حق، كافر شناخته و مستحق لعن مي      
-القضات همداني؛ حالج؛ خرقاني و احمد غزالي او را عاشـقي موحـد مـي              مكتب سكر عرفاني مانند عين    

گونه دفاعيات از ابلـيس بـه عرصـة         اين. بيندخوانند كه سجده بر غير محبوب را دور از غيرت عاشقي مي           
لدين بلخي به عنوان استادان كم نظير       حكيم سنايي غزنوي و موالنا جالل ا      . ادب پارسي نيز راه يافته است     

اند و اين مقاله به مطالعه و مقايـسة         ادب پارسي و بزرگان تصوف چهرة ابليس را در آثار خود ترسيم كرده            
پردازد كه ديدگاه اين دو حكيم وعارف بزرگ در باب اختيار و اجبار، ايمان و كفـر ابلـيس          نظرات آنها مي  

ست كافر يا موحدي است عاشق؟ آيـا ابلـيس سـنايي بـا ابلـيس موالنـا         آيا ابليس متمرّدي ا   . چگونه است 
اند يا مانند جمهور مـسلمانان او را كـافري          تفاوت دارد؟ و سرانجام اينكه آيا اين دو حكيم، مدافع شيطان          

  شناسند؟نافرمان مي
  

  . ابليس،  شيطان، سنايي، مولوي، عرفان، عزازيل، مدافعان ابليس:هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري زبان و ادب فارسي 
 دانشجوي كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي 



 199  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  هاي ديني شاهنامه در ارتباط با انديشهبررسي 

  شناسي فردوسيروند زندگي اشخاص و كيهان
  سوزان جهانيان

  
هـاي روشـن تـاريخ؛ در ايـن اثـر           هاي تاريك اسطوره تا ايـوان     اي است از داالن         دنياي شاهنامه، پهنه  

هاي فراواني مواجه   راز و فرود  آيد، با ف  ي ملي هر ايراني به حساب مي      قدر كه همانا شناسنامه   حماسي گران 
هـاي  گردد؛ اما در ميان ايـن هزارتـو  هستيم كه بررسي هر يك، نگارش چندين و چند كتاب را موجب مي        

ي چرا كه از ابتدا تا انتهاي اين حماسـه        . اي برخوردار است  داستاني، روند زندگي اشخاص از اهميت ويژه      
شود كه هر يك به زعـم       ادگان و پهلواناني را شامل مي     زبزرگ، سرگذشت و زندگي قهرمانان، شاهان، شاه      

-بررسي و تحليل انديشه. خود سهم به سزايي در رقم زدن تاريخ حماسي و اساطيري سرزمين ايران دارند           

چنين نگرش فردوسي به عوامـل مـوثر بـر زنـدگي و             ها و هم  ها در كنار اعتقادات آييني آن     هاي اين انسان  
ايـن كـه آسـمان و       .  است كه اين مقاله سعي در بيـان و شـرح آن دارد             ها، موضوعي سرگذشت شخصيت 

عناصر فلكي و موجودات فراسويي طبيعت تا چه انـدازه در تعيـين مـسير زنـدگي و البتـه سرگذشـت و                       
هـاي دينـي حـاكم بـر      هاي شاهنامه دخيل بوده و اين تأثير تا چه حـدي برگرفتـه از انديـشه               عاقبت انسان 

در ايـن   . گيـرد ي حاضر را در بر مي     است، موضوع اصلي نوشته   ) فردوسي(ي آن   دهشاهنامه و تفكر سراين   
هاي چهار آيين اصلي و غالب بر شاهنامه، يعنـي زروان، مهـر، زرتـشت و                راستا به تحليل عقايد و انديشه     

اص ي تأثير عناصر كيهاني در زندگي افراد و اشـخ         پردازيم و موضع هر يك را در رابطه با مسأله         اسالم مي 
  . نماييمشاهنامه بررسي مي

  
  .شاهنامه، عناصر فلكي، موجودات فراسويي، زروان، مهر، زرتشت، اسالم :كليد واژه ها

  

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي 



200  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  زمان و اصالت آن در شاهنامه

  سوزان جهانيان
  

و كشف اسرار افالك و ماه و ستارگان، همواره ذهن بشر جستجوگر را به خود مشغول                » زمان             «
جـا  پيشينيان مـا، از آن    . از ديرباز تا كنون او براي دريافتن راز زمان، تالش بسياري كرده است            . تداشته اس 

نيـز در  » زمـان  «.يازيدنـد  كه هنوز درك منطقي و علمـي از ايـن مقولـه نداشـتند، بـه اسـاطير دسـت مـي         
ز و مـاه و سـال       اي بوده تا از اين رهگذر بشر بتواند آنچـه را كـه از گـردش رو                  هاي دور، اسطوره    گذشته

توان به تالش آدمي در اين راسـتا پـي             در آثار كشف شده در طول تاريخ مي        .بيند، نزد خود توجيه كند      مي
يا خداي زمان از اساطير     » زروان«ي    اسطوره. ها و متون كهن همگي گواه اين امر هستند          ها، نگاره   كتيبه. برد

شـاهنامه بـه   . پرستي را در ميان ايرانيـان رواج داد      روانها ز   كهن ايران باستان است كه اعتقاد به آن تا مدت         
ي مضامين مختلف ديني و اعتقادي است      ترين سند اساطيري و تاريخي ملت ايران، در برگيرنده        عنوان مهم 

گيري و ميزان اهميت و تأثير آن در طبيعت و زندگي بشر            ي زمان و چگونگي شكل    ها مسأله كه يكي از آن   
ي زروانـي در    تـرين اصـول انديـشه       به بررسي عنصر زمان به عنـوان يكـي از اساسـي           در اين مقاله    . است

  .پردازيمشاهنامه مي
  

  . زمان، شاهنامه، زروان، تقدير، جبر و اختيار:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي 



 201  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
   درانديشه و جنسيت زنان آثار شهرنوش پارسي پورزباننقش 

  محمدرضاچراغي
  

 اين  برخي. ي مردانه بر نهاد زبان است     ي سلطه زهاي جنسي زاييده  فمنيستها معتقدند كه اسباب تماي            
شناختي، فيزيولوژيك  ي تكويني و در ابعاد زيست     د كه بين زنان و مردان از جنبه       نگيرواقعيت را ناديده مي   

در اما  .گذاردها طبعاً در زبان آنها نيز تاثير مي       هاي بسياري وجود دارد و اين تفاوت      و روان شناختي تفاوت   
ي آنهاسـت، در ايـن زمينـه    بررسي عوامل و ويژگي هاي نويسندگي زنان كه شهرنوش پارسي پور نماينده          

بسيار مهم و ضروري است و دانستن اين مسأله، راه را براي چنين مطالعاتي هموار مي كند و گامي سـت                     
در اين .ر و محتواي آني زباني و نقد فمنيستي در جهت فهم ساختا        براي شناخت بهتر و دقيق تر اين گونه       

پژوهش به بررسي آثار شهرنوش پارسي پور پرداخته شده است كه در كنار زنان همفكر و هموطن خـود،                   
به اتّكـاي روشـهاي   ما سعي داريم تا     . كنداندازد و تقريباً در تمام آثارش آنها را عنوان مي         طرح تازه اي مي   

از نگـاه   و ادبيـات    موقعيت و منزلت زنان     ونههايي از   با ذكر نم  ،  زبانيبررسي مكتب فمنيسم و نقد عناصر       
 در ايـن بـاره      ي جنـسيتي  هـا شناسـانه و پيـشينه    امعـه  ج وفكري  هاي   به تحليل  نويسنده و شخصيتهاي او،   

، زبـان و لحـن نوشـتاري و گفتـاري           كوشيده شده عالوه بر نـشان دادن نـوع انديـشة فمنيـستي            . بپردازيم
  .ت و تفاوت و نقاط ضعف و قوت را دريابيمهاي شباهشهرنوش پارسي پور، جنبه

  
  .زبان زنانه، لحن، جنسيت، داستان، شهرنوش پارسي پور: كليد واژه ها

  

________________________________________________________________________ 
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  بررسي مفاهيم قلندري و مالمتي در گفتار و كردار ابوسعيد ابوالخير و حافظ

  محمدرضاچراغي
  علي چراغي

                                                                       
        مفهوم مالمت از جمله مفاهيمي است كه عالوه بر كاربرد در فرقه هـاي خـاص چـون قـصاريه و                       

در طول قرن ها اين مفهوم بـه عنـصر اصـلي تـصوف              . قلندريه، جزو عناصر مهم تعليمات عرفاني ماست      
 از جملـه بوسـعيد و بايزيـد         شايد يكي از بزرگترين داليل آن وجود عارفان و صوفيان بزرگـي           . مبدل شد 

 مـي تـوان     .در ميان شاعران نيز حافظ از كساني است كه مروج مالمت اسـت            . است كه مروج آن بوده اند     
ي آزادگي انديشه است، مـي  گفت كه حافظ و بوسعيد، بزرگترين نمايندگان مكتب مالمتي كه نشان دهنده   

دراين .درميان شاعران ايفا مي كند    » حافظ«ه  درعرفان و تصوف همان نقشي است ك      » ابوسعيد«نقش  . باشند
مقاله سعي بر آن شد تا تصاويري كه تنها از نگاه مالمتيه توجيه پذيراست را در كـردار و گفتـار ابوسـعيد                       

گفتارها، گاه به رنگ هنر آغشته شده اند و نمـي تـوان راي ثـابتي    . ابوالخير و حافظ شيرازي بررسي گردد   
ن يافت؛ البته قلم محمدبن منور نيز در اين مسير بي تاثير نبوده است و چه بسا    در مورد تناقضات گفتار آنا    

. منابعي كه بدست او رسيده همگي مربوط به ابوسعيد نبوده و مقداري هم از ذوق خود بهره گرفتـه باشـد      
صدق و كذب گزاره هايي كه در اين مقاله بدان پرداخته ايم، از نوع صـدق و كـذب گـزاره هـاي هنـري                         

  . ؛ چراكه چيره دستي هنري آفرينندگان اين آثار ما را از دادن حكم ثابت باز مي دارداست
  

  . مالمتيه، قلندري، عرفان، تصوف، ابوسعيدابوالخير، حافظ:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
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  »بهره وري از رايانه و نرم افزار در پژوهش هاي ادبي به ويژه فرهنگ نويسي«

  مهديه چراغي
   پوران دابويي

  شم پورعادل ها
  

اسـت تـا بتـوان      » بسامدي«و  » واژه نما «يكي از تحقيقات ارزشمند در شناخت زبان، تهيه ي فرهنگ هاي            
در .را در اثر مورد نظر يافـت      ... ويژگي هاي ادبي، اجتماعي، هنري، ديني، سبك شناختي و        : اطالعاتي نظير 

ژگان يك اثر ادبي در صفحه ي گسترده شيوه هاي جديد پژوهش، به ياري رايانه و انواع نرم افزار، تمام وا     
در سـتون   ) زير مـدخل  (،كلمات فرعي   » A«در ستون   ) مدخل(فهرست شده و كلمات اصلي      » Excel«ي  

»B«      شاهد مثال در ستون ،»C «       و شماره ي صفحه در ستون»D «         قرار مي گيرد؛ پس از پايان برگه نويـسي
كـرده و بـسامد هـر    ) Sort(ار، به صورت الفبايي مرتب     رايانه اي، فهرست واژگان را با استفاده از نرم افز         

منتقل كـرده و توسـط ايـن      » word«واژه را به دست مي آوريم؛ اطالعات به دست آمده را در واژه پرداز               
» رايانـه اي  «بـه ايـن ترتيـب روش        . نرم افزار نيز از باالترين بسامد به پايين ترين بسامد تنظيم مـي كنـيم              

اين مقاله، بر ضرورت كاركرد نرم افزار جهـت تـسريع در            . مي شود »  برداري فيش«جايگزين روش سنتي    
» بـسامدي «و  » واژه نمـا  «امر پژوهش اشاره دارد و نكته ي برجسته آن است كه اگر براي تـأليف فرهنـگ                  

 سال زمان الزم است،     5تقريباً  » فيش نويسي « بيت، با روش سنتي      6500كتابي از متون ادب فارسي حدود       
 گيري از رايانه و انواع نرم افزار ضمن اطمينان بيشتر از اينكه واژه اي جا نيفتاده، در زماني كمتر از                     با بهره 

» اقبالنامـه «و  » خسرو و شـيرين   «فرهنگ واژه نماي    : يك سال مي توان اين فرهنگ را تأليف كرد؛ از جمله          
  .به كوشش نگارندگان

  .و فرهنگ نويسي» Excel« گستردهي ، صفحه ي»Word«رايانه،واژه پرداز  :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري مدرس دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد آبادان، آبادان، ايران 
 مدرس دانشگاه سازمان آموزش و پرورش استان مازندران 
 انعضو هيأت علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد آبادان، آبادان، اير 
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  معرفي،تصحيح و نسخه شناسي ديوان مسيح كاشاني

  دكتر مرتضي چرمگي عمراني
                                                                                                 مريم بازداد

  
شي متخلّص به مسيح كاشاني از شعراي نيمه دوم قرن              ركن الدين مسعود بن حكيم نظام الدين علي كا        

وي ملك الشعرا و طبيب دربار شـاه عبـاس صـفوي بـوده ودرعلـم طـب                  .دهم و اوايل قرن يازدهم است     
از آثارش ديوان شعر و كتابي در زمينه ي علـم طـب بـاقي        .،خوشنويسي و شاعري مقامي بلند داشته است      

 طبع آزمايي كرده اما در غزل و قـصيده سـرآمد اسـت از نظـر             وي در انواع قالب هاي شعري     .مانده است   
سبكي شعر اومتمايل به سبك هندي بوده و ردپايي از مكتب وقوع را هم مي توان در اشـعارش مـشاهده                     

هدف اصلي اين پژوهش معرفي اجمالي ديوان شاعر و نـسخه شناسـي نـسخ يـازده گانـه اسـت كـه                       .كرد
آنها تصحيح كرده است، سـاير مبـاحثي كـه در ضـمن نـسخه شناسـي           نگارنده ديوان شعر او را بر اساس        

  . نگاهي گذرا به آنها شده، شامل معرفي كلي شاعر ، آثار او و سبك شناسي كلي اشعار وي مي باشد
  

  .مسيح كاشاني،نسخه شناسي،تصحيح،ديوان،سبك شناسي :كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
    دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نورmomraniyasin@yahoo.com 
  فارسيدانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبياتcom.gmail@mbazdad 
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 بياضي ولي دشت مدميرزا محبررسي مولفه هاي سبكي مكتب وقوع در غزليات 

  دكتر مرتضي چرمگي عمراني
  نعمت اهللا پناهي

 
ولي دشت بياضي متخلص به ولي از شاعران بزرگ قرن دهم هجري و معاصر شاه تهماسب  ميرزا محمد

شعر موالنا ولي دشت . ، شاه اسماعيل ثاني و سلطان محمد خدابنده است)ق.هـ930-984(اول صفوي 
فوي ويژگي هايي از قبيل مضمون آفريني، خيال پردازي و نكته سنجي را  ص شعر دوره تحت تاثيربياضي

در اشعار ولي برخي غزليات، ويژگي  عالوه بر اين. استدارد كه همان ويژگي هاي اصلي سبك هندي 
در . تتوان يافو حتي نشانه هايي از مكتب واسوخت را در اشعارش ميديده مي شود هاي مكتب وقوع 

 ولي  مهم ترين مولفه هاي شعر وقوع و واسوخت در غزليات،جامعه ادبي مكتب وقوعم با ترسياين مقاله 
شخصيت  -3شعر فاقد جهان بيني  -2شعر عاميانه و محاوره اي زبان  ساختار - 1:  از جملهدشت بياضي

نتيجه حاصل از اين پژوهش در مباحث مربوط به سبك . مورد بررسي قرار گرفته است اجتماعي شاعر
  .تاريخي و شناخت مكتب وقوع كاربرد داردشناسي 

  
  .مكتب وقوع ، واسوخت،سبك هندي  ،ولي دشت بياضي ميرزا محمد:  هاكليدواژه
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 بررسي تطبيقي  دو روايت نبرد رويين دژ و جنگ تروا

 زينب چوقادي

  طيبه جعفري
      

 ادبيات تطبيقي ها موضوع كار محققان     بررسي الگوهاي مشترك در ميان روايات كهن مدت
هاي برجستة جهاني بررسي تطبيقي شاهنامة فردوسي و ايلياد  در ميان اساطير و حماسه. است بوده

است و اين اقبال به  همر از موضوعاتي است كه پيوسته بدان رويكردي ويژه وجود داشته
مي بر اين اساس . شود  حماسي مربوط مي-مشتركات ساختار روايت اين دو منظومة اساطيري

اي ساختار روايي داستان  توان شباهت هايي عام در كل شاهنامه و نبرد تروا يافت اما به شكل ويژه
در اين مقاله به . نبرد گنبدان دژ و تروا به يكديگر شبيه و حتي در جزئيات قابل انطباق است

ساس اين بر اين ا. پردازيم شناسي و روانكاوي مي بررسي مشتركات دو روايت از ديدگاه اسطوره
مشتركاتي كه از . بررسي حاوي تحليل نماد شناسانه و روانكاوانة مشتركات هر دو روايت است

ديدگاه روانكاوي اسطوره، ريشه در نمود كهن الگوهاي بر آمده از ناخودآگاه جمعي دارد و مي 
توان مصاديق آنرا در شخصيت پردازي، فضا سازي و صحنة داستان و همچنين در طرح روايت 

  .   افتي
  

    .فردوسي، همر، تروا، رويين دژ، ناخودآگاه جمعي، كهن الگو: كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
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  بررسي كلمات مشترك بين زبان فارسي و زبان عثماني

  دكتر رسول چهرقاني منتظر
  مهدي عبدي

  
. هـ     سلسلة عثماني در تركيه كه همسايه ديرينة ايران شمرده مي شود، تقريباً از قرن هفتم تا چهاردهم 

هاي مختلفي بر سر حكومت آمدند، كه اولين آنها كردند و در اين مدت، در ايران سلسلهق حكمراني مي
ايلخانان مغول بود و پس از آنها، دوران ملوك الطوايفي بر ايران حاكم شد و سپس تيموريان، قره 

بديهي است كه در اين . ندقويونلوها، آق قويونلوها، صفويان، افشاريه، زنديه و قاجار به حكومت رسيد
ها، تجارت و يا روابط دو جانبه، ميان دو زبان فارسي و هاي مذهبي، جنگبرهة زماني، بر اثر همانندي

عثماني در حوزة لفظ و معناي كلمات، تشابهات بارزي وجود داشته باشد و از هر كشور شاعر، مورخ و 
بگويد و يا اثر بديعي بيافريند، و يا مردم هر دو كشور، يا اديبي سر بر آورد كه به زبان كشور همسايه شعر 

با توجه به اينكه در دورة مورد .كلماتي را به كار ببرند كه معناي واحد و ساختار يكساني داشته باشند
بحث، هر دو زبان فارسي و عثماني، الفباي يكساني داشتند، اشتراكات فراواني در كاربرد كلمات پيدا 

 اين مقاله سعي شده با استفاده از ريشه و معناي واحد كلمات، مهمترين آنها گردآوري و اند، كه دركرده
واكاوي شود، تا مشخص گردد بين دو زبان فارسي و عثماني كه ساليان متمادي در دو كشور همسايه 

  .اند، چه اشتراكات لفظي و معنايي وجود داشته استمورد استفاده قرار گرفته
  

  .ن فارسي، زبان عثماني، كلمه، لفظ و معنا، بررسي تطبيقيزبا: هاكليدواژه
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  شهابي در آسمان ترشيز

  هادي حاتمي كيا
  

فراهم آمده به معرّفي يكي از مقلّدان موفق و هنرمند » شهابي در آسمان ترشيز«  مقاله حاضر كه با عنوان 
ي سده دوازده و سيزده را  پر آوازهنويسنده بر آن است تا خلّاقيِت اين شاعر . پردازد نظامي گنجه اي مي

گيري از ذوق و استعداد خود در منظومه خسرو و شيرين كه به تقليد از خسرو و شيرين نظامي و  در بهره
رسد در ميان شاعراني كه به تقليد از نظامي پرداخته  به نظر مي. آثار ديگر او پرداخته، به همه معرفي كند

  .ي اين كار بهتر برآيد  عهدهاند، شهاب ترشيزي توانسته است از
  

 . شهاب ترشيزي، خسرو و شيرين، تقليد:هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 
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  بررسي سبك شناسانه مقدمه شاهنامه ابومنصوري
  محمد رضا حاج آقا بابايي 
  مليحه شريلو 

  
مطالعات سبك شناسانه  يكي از رويكردهايي كه امروزه مورد توجه پژوهشگران ادبيات است ،

بك شناسانه مي تواند اطالعات ارزشمندي در خصوص متون ادب فارسي در اختيار بررسي هاي س. است
پژوهشگران قرار دهد و بر اساس يافته هاي به دست آمده ، مي توان به گونه اي علمي و مستنداز روند 

شاهنامه ابومنصوري به . تحوالت شكلي و محتوايي متون گوناگون ادبي در دوره هاي مختلف آگاه شد
با بهره گيري از . كهن ترين اثرباقي مانده از متون اوليه فارسي از اهميت ويژه اي برخوردار است عنوان 

سبك شناسي مي توانيم نشان دهيم كه ويژگي هاي اساسي اين كهن ترين  متن زبان فارسي چيست و در 
 پيش رو بر اساس در مقاله. متون دوره هاي بعد چه تحوالتي از ديدگاه زباني و محتوايي رخ داده است 

سبك شناسي ساختگرا ، مقدمه شاهنامه ابومنصوري مورد بررسي قرارگرفته است و سطوح سه گانه آن 
  . تحليل شده است ) سطح زباني ، سطح ادبي ، سطح فكري(
  

مقدمه شاهنامه ابومنصوري، نثر فارسي ، تحليل زباني ، تحليل فكري ، سبك شناسي : ها  كليدواژه
  .  ساختگرا
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  ابوالفضل بيهقي، از تاريخ نويسي تا قصه پردازي

  دكترمحمدرضاحاج بابايي

  الهه مظاهري

  

-هايي است كه به سبب وجود ويژگيترين كتابتاريخ بيهقي نوشته ابوالفضل بيهقي يكي از مهم

هاي ادبي اين كتاب موجب  برجستگي.استپژوهان واقع شدههاي ادبي و نثر فاخر آن مورد توجه ادب
بستگي به ظاهر آن، مطالب كتاب را نيز سراسر حقيقت اي از پژوهشگران ضمن دلاست كه پارهدهش

در حقيقت فرم و . است درست به شمار آورندمحض بپندارند و تمام آن چه را كه بيهقي بازگو كرده
پژوهش  .داردشكل كتاب آن قدر زيبا و داراي ارزش است كه خواننده را از نقد محتواي كتاب بازمي

-و يا غير مستند بودن مطالب ارائه شده در تاريخ بيهقي است و با ذكر نمونه ي مستند بودنحاضر درباره

ل ابوالفضل بيهقي است و بر  تخييهايي از تاريخ بيهقي، زاييدهايم كه بخشهاي گوناگون نشان داده
اني كه وقايع را براي او بازگو راويهمچنين بعضي از كيد فراوان او، عاري از حقيقت است و أخالف ت

اي از البته الزم به يادآوري است كه هر چند مطالب كتاب، آميزه. اند، چندان مورد وثوق نيستندكرده
شود و كاسته نميهاي متن آن و زيباييارزش ادبي كتاب به هيچ روي از حقايق و تخيالت است، 

ي خود را  و جايگاه ويژهآيدادب فارسي به شمار مي فاخر زبان و متن هاييكي از تاريخ بيهقي همچنان 
  .در ميان متون ادبي حفظ خواهد كرد

  
  . استناد تاريخينويسي،تاريخنثر فارسي، پردازي، قصهتاريخ بيهقي، ابوالفضل بيهقي، : ها كليد واژه
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  بررسي و تحليل نكات بالغي در قصايد عربي سعدي شيرازي
  مهين حاجي زاده
  وررعنا نصير پ

  
      ملك الكالم و افصح المتكلمين شيخ اجل مشرف الدين مصلح بن عبداهللا سعدي شيزازي ، حكيمي 

است كه در صف ... حديث و حكمت و  بزرگوار ، دانشمند بلند مرتبه و عالمي دانا به همه علوم ، فنون ،
جمله دو شاهكار بزرگ اول بزرگان علم و ادب قرار دارد ، سعدي شيرازي عالوه بر قصايد فارسي از 

كه همه ي آنها نمونه ي اعالي فصاحت زبان فارسي هستند ، قصايد ديگري ) بوستان و گلستان (ادبي 
نيز به زبان عربي سروده است كه در بعضي از آنها از آيات قرآن ، احاديث و حتي قصه هاي عربي 

آنچه در اين موجز . ي خبر مي دهد اقتباس كرده است كه از آگاهي و تسلط كامل اين اديب به زبان عرب
تحليل و موشكافي قصايد عربي سعدي با تكيه بر علم بالغت  مورد كنكاش قرار مي گيرد ، بررسي ،

در ابتدا نگاهي گذرا به زندگي و مقام ادبي شاعرداشته و در ادامه با ارائه . مي باشد ) بيان ، بديع  معاني ،(
  . بالغي مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرند نمونه هايي اشعار عربي وي به لحاظ 

  
  . علم بالغت ، سعدي شيرازي ، اشعارعربي ، معاني ، بيان ، بديع :ها واژه  كليد
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  ) هجري10خليفه شاعر قرن (شاعري ناشناخته

 منصوره حاجي هاديان

  
 آنان كه بخشي هاي فراواني در امر شناخت شاعران ايراني و تصحيح دست نوشت ها ي     تاكنون تالش

از ميراث فرهنگي ايرانيان به شمار مي آيند، انجام شده است، اما هنوز هم  نسخه هاي خطي آثار شاعران 
هاي عمومي و شخصي، به جاي مانده است كه بايد  شماري، در گوشه و كنار كتابخانه و نويسندگان بي

 شاعر و ديوان شاعري ناشناخته با مقاله حاضر معرفي.  زدوده شود گرد و غبار فراموشي از چهره آن
در تبريز متولد شد و در كشور مصر . ش، است.هـ10خليفه، شاعر ناشناخته سده .تخلص خليفه، است

.  قطعه و يك قصيده است8رباعي،20تك بيتي، 35 غزل، 360ديوان اشعارش مشتمل بر . اقامت گزيد
ين شعر شاعران سبك عراقي، اشعاري زيبا، خليفه با تقليد از شيوه ساخت عناصر شعري و برگرفتن مضام

  .ساده و خالي از آرايه هاي دشوار ادبي، سروده است
  

  .شعر فارسي، قرن دهم، غزل، نسخه خطي، تصحيح، ديوان خليفه: هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
  فارغ التحصيل كارشناسي ارشدزبان و ادبيات فارسي دانشگاه دهاقان و كارشناس طرح و برنامه پژوهشي دانشگاه هنر

 اصفهان

 



 213  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  بررسي و تحليل شرح حال نويسي در حوزه عرفان و تصوف در زبان فارسي

  عليرضا حاجيان نژاد 
  سيما رحماني فر

  
اگر در ادبيات يك ملت ، كتب مربوط به اين .  شرح حال نويسي ، علم ثبت واقعيت ها است        

حوزه ، از نظر صحت مطالب و ارائه تصويري همه جانبه از شخص و جامعه اي كه درآن مي زيسته ، 
نقد و تحليل گره هاي موجود در . معتبر و قابل اعتماد باشد ، بسياري از گره هاي كور گشوده مي  گردد 

در مقابل ، اگر . سياسي ، اجتماعي و فرهنگي  آقار بزرگان و شناخت سير جريان هاي مختلف تاريخي ،
قلم به دست محافظه كاران و مصلحت نانديشاني بيفتد كه به هيچ چيز جز پديد آوردن اثري و كسب 

نگ و علم و ادب ، براي نامي نمي آنديشند ، بسياري از اشتباهات تاريخي در حوزه هاي مختلف فره
يكي از جريانات فرهنگي مهم در تاريخ فرهنگ ملت ما . ساليان سال به نسل هاي متوالي منتقل مي وشد 

تصوف با افكار و عقايد بسياري ا ز ايرانيان درطول تاريخ گره خورده است و . ، عرفان و تصوف است 
مينه شرح حال عرفا و صوفيه به نكارش درآمده آثاري نيز در ز. همواره پيروان خاص خود را داشته است 

است  سعي نگارنده در اين پژوهش ارائه تصويري از ذهنيت پيشينيان در خصوص شرح حال نويسي در 
در نهايت سعي بر اين است . حوزه عرفان و تصوف است و مقايسه آن با اصول معتبر شرح حال نويسي 

آيا بررسي  و نقد اين متون بر اساس اصلو علمي و معتبر تا به اين سواالت اساسي پاسخ داده شود كه 
شرح حال نويسي صحيح است و آيا مي توان صحت و سقم مطالب اين كتب را از طريق مقايسه با اسناد 

  و مدارك و مطالب تاريخي تعيين كرد ؟
  

  .شرح حال نويسي ، عرفان وتصوف  ، متون تاريخي: هاكليدواژه
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  1389پژوهي از آغاز تا سال   موضوعي مقاالت حافظ نگاهي به سير تاريخي و

  دكتر خديجه حاجيان
  سعيد بزرگ بيگدلي
  ليال احمدي

  
ها و تحقيقاتي  ي حافظ، انديشه، مقام و هنر او در ادب فارسي در قالب كتاب و مقاله، بررسي     درباره

ويژه در امرنگارش  يقات به گونه تحق با توجه به حجم آثار و تداوم سير اين. فراوان انجام شده است
مقاالت الزم است آثار منتشر شده بررسي شوند تا با آشنايي به نقاط قوت و ضعف اين دسته از 

لذا در اين تحقيق . گيري كرد هاي موجود در اين بخش بهره ها بتوان از نتايج آن در پر كردن خال پژوهش
از آغاز سير . پژوهي پرداخته شده است فظچنين سير موضوعي مقاالت حا به بررسي سير تاريخي و هم

نگارنده در اين مقاله ضمن . مقاله تأليف شده است2068 ، حدود 1389تا سال) 1298(حافظ پزوهي
هاي اوج و فرود اين   پژوهي در قالب مقاالت فارسي و تحقيق در علل و زمينه بررسي سير تاريخي حافظ

 تاريخي و در هشت موضوع شرح ابيات، نقد كتاب ي نج دورهها از نظر تعداد، اين مقاالت را در پ پژوهش
هاي جديد، تحليل  شناسي و معرفي نسخه پژوهي،معرفي انواع تصحيحات ديوان، نسخه و مقاالت حافظ

و ) شناسي شعر حافظ جمال(شناسي  ي حافظ، حافظ و ديگران، زيبايي شخصيت، زندگي و  انديشه
ي سوم به دليل  دهد سير مقاالت تا دوره ي مقاالت نشان ميبررس. مقاالت متفرقه بررسي كرده است

ي چهارم از كميت آن كاسته شده  ي بزرگداشت حافظ سير صعودي داشته و در دوره برگزاري دو كنگره
ي پنجم به دليل ورود مباحث جديد ادبي و  اما بر محتوا و كيفيت آن افزوده شده است تا اينكه در دوره

  .اند االت هم از نظر كميت و هم از نظر كيفيت تحول يافتهي نقد، مق گسترش حوزه
  

  .هاي زماني مقاالت حافظ پزوهي،شعر كالسيك فارسي، سير تاريخي، محتوا، دوره: هاكليدواژه
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  بررسي تطبيقي مضامين رئاليسم در آثاريوسف ادريس و محمد علي جمالزاده

  زادهدكتر مهين حاجي
  علي خالقي

  
  
اي با وپا در اواخرقرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم در فرانسه شاهد ظهور مكتب ادبي تازه  ادبيات ار    

هاي آيند بودن با روح و روان انساناين مكتب نوپا به سرعت به خاطر تطابق و خوش. عنوان رئاليسم بود
از اين امر كشورهاي ايران و مصر نيز . ديگر ملل توانست ادبيات آنان را تحت تاثير خود قرار دهد

مستثني نبودند و افزايش ترجمه كتب غربي و آشنايي و ارتباط با اروپا موجب ورود اين مكتب ادبي به 
آن كشور شد و به دنبال آن بسياري از ادباي بزرگ و نامي به اين مكتب پيوستند كه از آن جمله يوسف 

هاي هاي خود كه زير سلطه انسانژه كشور ادريس و سيد علي جمالزاده بودند كه با توجه به شرايط وي
زد، اين دو نويسنده بزرگ را برآن هاي اجتماع موج ميمستبد وظالم بود و خفقان سياسي در تمامي عرصه
ها و حقيقت جوامع خويش را برطبق اصول و عناصر شدند تا به عنوان آغازگران اين مكتب واقعيت

هاي اراي مفاهيم رئاليستي مشترك بسياري در نوشتهادريس و جمالزاده د. خاص رئاليسم به تصوير بكشند
جو تجلي پيدا كرده خود هستند كه اين مضامين حتي در زندگي شخصي اين دو نويسنده ظلم ستيز و حق

است ودر همين راستا اين مكتب ادبي باعث پديد آمدن سبك داستان كوتاه در ادبيات ايران و عرب شد 
كوشد تا با ديدگاه عميقي مقاله حاضر مي. آينداران واقعي آن به شمار ميگذكه ادريس و جمالزاده از پايه

نسبت به آثار ادريس و جمالزاده، مضامين رئاليستي مشترك اين دو نويسنده مشهور ايران و مصر را به 
  .صورت تطبيقي مورد بررسي و تحليل قرار دهد

  
  . ايران، مصر رئاليسم، يوسف ادريس، محمد علي جمالزاده،:ها واژه كليد

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 
 رشد زبان و ادبيات عربيكارشناس ا 
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  بازتاب كالم اسماعيلي در معرفت تنزيهي ناصر خسرو

  حامدي داديار
  

گاه علم، فلسفه، عرفان و معارف ديني بوده است؛ در اين ميان كمتر شاعري  شعر فارسي از ديرباز، تجلّي
 يكي از اين .ي ناصر خسرو به مباحث ديني و مذهبي توجه نشان داده باشد توان يافت كه به اندازه را مي

در اين پژوهش، با سير در . گيرد ي علم كالم جاي مي ي تشبيه و تنزيه است كه در دايره مباحث، مسئله
هاي مرتبطي چون امكان شناخت خداوند  هاي وي در اين مورد و زمينه ديوان اشعار ناصرخسرو، ديدگاه

 .مورد كند و كاو قرار گرفته استو رويت باري تعالي بررسي شده و نقش آيين اسماعيلي در اين زمينه 
  

  .ناصرخسرو، اسماعيليه، كالم اسالمي، رويت، تنزيه و تشبيه: ها واژه كليد

________________________________________________________________________ 
دبير آموزش و پرورش منطقه دودانگه مازندران كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي ، 
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  وجوه اشتراك مراتب عشق مجنون با دنياي عرفان بر پاية

  نظامي)) ليلي و مجنون((
 دكتر محمد حسن حائري
 الهام روستايي راد
   

ي وجوه انطباق مراتب و مقامات عرفان و تصوف در منظومهپژوهش حاضر، جستاري است در باب      
هاي ادبيات فارسي، فضاي عرفان و تصوف، به عنوان يكي از زيرشاخه. نظامي)) ليلي و مجنون((غنايي 

گري عارفاني چون؛ بايزيد ، جنيد و از ابتداي قرن سوم هجري و جلوه. وسيعي را از آن خود كرده است
نيز به اين طريقت راه يافت، در نتيجه عرفان رنگ ديگري به خود ))  محبتعشق و((شبلي، عنصر 

ليلي بنت ((و )) قيس عامري((در اين ميان . انداي گفتهصوفيه نيز در اين باب، سخنان ارزنده. گرفت
ي اين جستار، حاصل مطالعه. اي برخوردار هستنددر متون عرفاني از حاكميت و جايگاه ويژه)) سعد
شاعران برجسته ايراني نظير . ري از كتب عرفاني و در نتيجه؛ دريافت اهميت عشق نزد عارفان استبسيا

حافظ، سعدي، موالنا و عطار، به اين دلباختگان، رنگ نماديني بخشيدند و از اين طريق، وجوه اشتراك 
ياري از احوال عشق ي نگارندگان، بسبه عقيده. گر ساختندمراتب و مقامات عشق انساني و الهي را جلوه

اين اشتراكات، در ادبيات فارسي تأثير فراواني . زميني در مجنون، با احوال عارفان همسو و مشترك است
  . غنايي را تحت تأثير خود قرار داده است- داشته و به خصوص اشعار و متون عرفاني

  
  .عـرفان و تصــوف، عشـق، جنـون، ليلـي و مجنـون: هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 دانشيار گروه ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي 
 كارشناس ارشد ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي 
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  بك شناختي نظيره گويي صائب از بابافغاني و محتشم كاشانيبررسي س

  دكتر محمدحسن حائري
  نوش آفرين كالنتر

  
نظيره گويي .  صائب شاعر برجستة شاخة ايراني سبك هندي، سودايي به نظيره گويي داشته است

غاني و محتشم در اين مقاله به بررسي نظيره گويي هاي او  از غزليات بابا ف. او به اشكال مختلف است
. صائب در چهار غزل به نام بابافغاني و در يك غزل به نام محتشم اشاره كرده است. پرداخته شده است

غزل هايي نيز دارد كه در وزن و رديف و قافيه با غزل هاي بابافغاني و محتشم مشتركند اما در آن ها به 
ن به اين سؤال بوده است كه آيا صائب در در اين مقاله كوشش بر پاسخ داد. نام آنها اشاره نكرده است

چنين غزل هايي هم تحت تأثير شاعران مورد نظر بوده و اگر پاسخ مثبت است تأثير پذيري او به چه 
شكلي بوده است؟ در غزل هايي كه به اقتفاي محتشم و بابا فغاني سروده شده و به نام آنها اشاره شده 

 غزل هايي كه به اقتفاي خود در بعضي  از، در حالي كه است، موضوع و مضمون، چندان مشابه نبود
اشاره نكرده است، اشتراك در موضوع و مضمون در كل يك غزل يا حداقل در چند بيت احساس مي 

او مضامين پراكنده اي از قبيل اخالقي، عشقي، عرفاني، اجتماعي . غزل صائب انسجام معنايي نداشت. شد
تنها هدف او مضمون آفريني و هدف او از نظيره . غزل گنجانده استرا بدون هدفي خاص، در يك ... و

غزل بابافغاني . غزل محتشم عاشقانه بود و تقريباً انسجام داشت. گويي غزل ديگران نيز همين بوده است
غزل بابافغاني و محتشم  از حيث بديع لفظي و غزل صائب از . منسجم تر بود و مضمون عارفانه داشت

  .وارد  بياني غني تر بودحيث ايهام و م
  

  .صائب، نظيره گويي، بابافغاني، محتشم كاشاني، سبك هندي: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشيار 
 دانشجوي كارشناسي ارشد 
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  كاركرد بالغيِ تشبيهات مضمر و تفضيل در غزليات سعدي

  زهراوهاب حدادي زاده

 حسين پروانه دير
 

ار بردن تشبيهات او در غزليات خود با به ك. ترين شاعران ادبيات فارسي استسعدي يكي از برجسته
-اين تشبيهات از سويي موجب ايجاز در كالم مي. مضمر و تفضيل، كاركردهايي بالغي ايجاد كرده است

شوند و از سوي ديگر به سبب عدول از هنجارهاي عادي كالم در محور همنشيني، اعجاب خواننده را 
ه است كه غالباً معاني ثانوي آنها كار رفتاي بهدر اينگونه ابيات، جمالت پرسشي و خبري. انگيزندبرمي

زبان ابيات تشبيهي در غزليات، زباني عاطفي است، به ويژه تشبيهات تفضيل كه واكنشِ . مورد نظر است
در تشبيهات مضمر و تفضيل، عمدتاً حصر و قصر به كار رفته است كه . عاطفي خواننده را در پي دارد

  . بردرا بسيار باال ميتوان ارزشي و كاركرد زيبايي شناسيك ابيات 
  

  . سعدي، تشبيه مضمر، تشبيه تفضيل، بالغت: كليد واژه ها
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  اختر و انقالب مشروطه ايران

  حميده حرمتي
  

انقالب مشروطه ايران يكي از دوره هاي مهم تاريخي وادبي ايران محسوب مي گردد ، ازوجوه مميزه اين 
 روزنامه ها يكي 0نه هاي تجدد غرب به داخل ايران استدوره نسبت به ديگرادوار گذشته ايران ورود نشا

از عناصر ورود تجدد وحلقه اتصال دو كفه اصلي مشروطه يعني دولت و ملت و نيز به عنوان عرصه قلم 
فرسايي روشنفكران و انديشمندان اين انقالب بسيار ارزشمند مي نمايند ؛ به طور حتم بررسي و تحليل 

نامه ها در شفاف سازي هر چه بيشتر نقش آنها در رويداد اين انقالب مفيد سطوح زباني وفكري اين روز
در دو سطح زباني وفكري سعي در شناخت " اختر" مقاله حاضر با بررسي روزنامه0فايده خواهد بود

نقش اين روزنامه در جريان انقالب مشروطه وتأثير انقالب مشروطه در معني يك حادثه سياسي و 
 اختر به سبب وجود نويسندگان آزادي خواه و روشنفكران 0شتاري زبان فارسي دارداجتماعي در سبك نو

انديشمند آن يكي از عوامل اصلي ايجاد پايه هاي فكري مشروطه به شمار مي آيد سبك نوشتاري و نيز 
ميرزا يوسف "سطح فكري اين روزنامه به قوت قلم نويسندگان توانا و زبر دست آن ، كساني چون 

 در ميان روزنامه هاي هم عصرش شاخص و متمايز بوده و " ميرزا نجف  قلي خان " و "لدوله مستشار ا
  0قابليت تحليل و بررسي بيشتري را دارد 

  
  . اختر، مشروطه، سطح ادبي و فكري:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 ن و ادبيات فارسي دانشگاه تبريزدانشجوي دكتري زبا 
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  هاي رايج در ادبيات كودكانجستاري در چگونگي پيوند كودك، فلسفه و داستان
  )متيوز. بي. گرتي ي نظريهبر پايه(

  پورسعيد حسام
  مليحه مصلح

  
اند، امروزه نيز يكي از  هاي مادربزرگان پيوند خورده هاي بسيار دور، در قصه      فلسفه و ادبيات از زمان

گيرند كه  ، اين است كه كودكان زماني بيشتر ياد مي» فلسفه براي كودكان«هاي برنامه  فرض پيش
نگرند؛ تنها   باشد ، اما صاحب نظران اين برنامه با دو رويكرد به داستان ميهايشان به شكل داستان كتاب

گري كه  در اين برنامه ، به طور مستقل و به صراحت، به ماهيت ادبيات كودك توجه نشان  پژوهش 
 است، " فلسفي-تفنني"هاي  اي ادبي به نام داستان متيوز كه كاشف گونه. متيوز است. بي. است، گرت داده
داند، بلكه  اي با همين عنوان ، با انتقاد به برونوبتلهايم نه تنها  مسير ادبيات كودك را فلسفي مي  مقالهدر

گفته و اين كه  با توجه به پيش.معتقد است كه كودكان به خوبي توانايي درك   مفاهيم فلسفي را دارند
هاي  اي مبتني بر اين ديدگاه در داستان نگارنده، نه تنها در ايران، بلكه در خارج از ايران نيز   مطالعه

قياسي، به تحليل - كودكان نيافت؛ پژوهش حاضر بر آن است كه بر پايه نظريه متيوز، با روش كيفي
محتوايي چند داستان رايج و در دسترس كودكان كشورمان بپردازد و به پاسخ اين سوال برسد كه آيا اين 

اند،  اين كارايي  ا و بدون توجه جدي به پرورش فلسفه خلق شدهه ها كه با تاكيد بر جنبه ادبي آن داستان
گيري اين پژوهش از نوع هدفمند  نمونه را دارند كه به نيازهاي فلسفي كودكان كشورمان پاسخ دهند؟

همانندي در قالب  نتيجه پژوهش نشان داد، آثار بررسي شده در فضاي خيالي، با شاعرانگي بي. است
توانند زمينه رشد و  اند و مي فهم، چندين مولفه فلسفي مهم را در خود جاي دادهعباراتي ساده و قابل 

هاي تحليل شده، مفاهيم فلسفي مهمي مانند  در همه داستان.تجربه فكري را براي كودكان فراهم سازد
بندي موجودات و در نگاهي  يابي و شناخت خود و ديگران، شباهت و تفاوت، طبقه اخالق ، هويت

هاي  ها، خود حاوي مولفه هاي عرضي و ذاتي يافت شد؛ عالوه بر آنها هر كدام از داستان  ويژگيتر، وسيع
ها، از جمله  هاي فلسفي متفاوتي با ديگر داستان ها ، از جمله مولفه فلسفي متفاوتي با ديگر داستان

 و مصنوعي و ها، چگونگي تماميت چيزها، مفهموم طبيعي هاي تمركز زدايي ، شناخت توانمندي مولفه

________________________________________________________________________ 
 يار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيرازدانش 
 دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات كودك و نوجوان دانشگاه شيراز 
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مرز بين آنها، شناخت خدا و حكمت او ، چگونگي قضاوت و مقايسه كردن ، از خود بيگانگي ، استثمار 
  .و استعمار بودند

  
    .هاي رايج در ادبيات كودكان، متيوز، برنامه فلسفه براي كودكان كودك، فلسفه، داستان: ها كليدواژه
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 هاي زهريودهكرونولوژي و نقد ساختاري و محتوايي سر

        پورعباس حسن                                                                                                       
   عليرضا قاسمي

  
ي  سياسيِ جامعه- اجتماعي-ي معاصر، نيما يوشيج با درك عميق نسبت به اوضاع ادبي       در دوره

ي گشايد و پس از او شاعران بسياري در جهت پويايي و كمال اين شيوهي نو در شعر فارسي ميايران، راه
 يكي از اين شاگردان مكتب نيمايي -ترين طرح فارسي شاعر كوتاه-محمد زهري. دارندتازه، گام برمي

هندسي و هاي مختلف با ماو به جهت حضور مستمر در ميدان سه دهه شعر معاصر، چاپ مجموعه. است
شناسي شعر نو و بررسي اي كه براي جرياناي ممتاز دارد به گونهسبك ويژه و استقاللِ شاعرانگي، چهره

پژوهش حاضر در پي آن است تا ضمن . ناپذير استي سير تكاملي آن، توجه به آثار وي اجتنابجانبههمه
اصر، به كرونولوژي آثار وي و نقد و هاي شعري معهاي ادبي زهري و جايگاه او در جريانتبيين فعاليت
. ها را تبيين نمايدبپردازد و گفتمان فكري غالب در هر يك از آنهااز ديدگاه ساختار و محتوا بررسي آن

هاي شاعرانه نظير فاصله گرفتن از فضاي ماليستي زهري و حركت تدريجي او در تاكتيكرويكرد ميني
ي افاعيل عروضي تا رسيدن به زباني نرم و تغزّلي،  يافتن از سيطرهآركائيك در فرم و مصالح زبان و رهايي

  .از ديگر مسائلي است كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار خواهد گرفت
  

  .زهري، شعر نو، طرح، كرونولوژي آثار، مضامين اجتماعي:هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 ات فارسيكارشناس زبان و ادبي 
 ات فارسي دانشگاه گيالندانشجوي دكتري زبان و ادبي 
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  ي ثغري نامه جايگاه زن در طوطي

  پورآالشتي                                                    حسين حسن                                  

  سروناز ملك     
  

هاي منثور  توان دريافت كه نقش زنان در كتاب هاي منثور و منظوم ادب فارسي، مي  در كتاب با دقت
 كه با كنكاش در هاست نامه يكي از اين كتاب طوطي. تر است  واقعيت نزيك تر و به روايي عاميانه، فعال

كه  جايي اما از ازآن. ي كهن ايران مشخص كرد توان جايگاه زنان را در جامعه هاي آن مي  ها و حكايت قصه
جاي كتاب   هندو و نوع نگرش آنان نسبت به زنان در جاي نامه هندي است، تأثير آيين اصل طوطي

 مردان  اي در دست  عقل و ابزار و وسيله  اقصگر، خيانتكار، ن ، حيله نامه زنان در طوطي. خورد چشم مي به
كه مطيع و منقاد شوهر و در وفاداري  زن مقبول و پسنديده كسي است. براي رسيدن به اهدافشان هستند

شود دو تصوير ثابت است، يا قرباني هستند يا   مي  كتاب ارايه  در اين تصويري كه از زنان. نمونه باشد
شدن از تسلّط مردان نيازمند استفاده از مكر  ي مردساالري، زن براي خارج امعهطبيعتاً در چنين ج. فريبكار

 و ادب فارسي، و آشنايي   زنان در تاريخ دراين پژوهش، پس از مقدماتي در مورد وضعيت. و فريب است
  .نامه به نقش و جايگاه زن دراين كتاب پرداخته خواهد شد با طوطي

  
  .، زن، مكر و فريب نامه عاميانه، طوطيهاي  نثر، داستان: ها كليد واژه
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  بررسي مشخصه هاي سبكي كتاب معارف بهاء ولد

   مژگان حسن پور
  

ب معارف بهاء ولد از جمله كتاب هايي است كه ويژگي هاي  بارز سبكي دارد اما در كتاب اكت
ر زباني در سه در اين مقاله سبك كتاب از لحاظ عناص. هاي سبكي كمتر به اين موضوع توجه شده است

در سطح واژگاني قيد هاي زمان و مكان و .سطح واژگاني و نحوي وبالغي مورد توجه قرار گرفته است
در سطح نحوي كاربرد فراوان جمالت مركب و علل .نشانه هاي ندايي مورد بررسي قرار گرفته است

ترين صناعات ادبي  در استفاده از اين جمالت مورد توجه بوده است و در سطح بالغي به بررسي بارز 
  .متن پرداخته شده است

  
  .سبك،عناصر زباني،عناصر نحوي،تشبيه :ها كليد واژه

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي كارشناسي ارشد 
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  كاركرد رديف در غزليات شمس
  پورهيوا حسن

  ليال محمدي
  

گون مورد عنوان يكي از شاهكارهاي گرانسنگ عرفاني ادب فارسي، از زواياي گونه     غزليات شمس، به
اي به غزليات شمس داده، هايي كه برجستگي ويژهيكي از جنبه. قرار گرفته استكاوش، نقد و سنجش 

ساز غزليات، رديف از ميان عناصر موسيقي. ها طنين افكنده استموسيقي و نواي خاصي است كه بر آن
 هاي زباني واين مقاله، به بررسي ساختار رديف در غزليات، از ديدگاه. نقش بسزايي ايفا كرده است

هاي اين با توجه به داده. هاي مولوي را در رديف نشان داده استبالغي پرداخته و سپس هنجارگريزي
در سطح بالغي، تكرارهاي . هاي فعلي پويا استفاده كرده استمقاله، در سطح زباني، موالنا بيشتر از رديف

ت كه موالنا، يكي از شاعران همچنين، نشان داده شده اس. رديف، بيشتر براي تأكيد و پركردن وزن است
-توان تعريفي مولوي از رديف، ميبا توجه به چگونگي استفاده. هنجارگريز در استفاده از رديف است

  .دست دادهاي ديگري از رديف به
  

  . غزليات، موالنا، رديف، موسيقي، هنجارگريزي:هاكليدواژه
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  ديس ملّا احمد نراقيآيات و احاديث در مثنوي و تأثيرآن بر منظومه ي طاق
   دكتر حسن حيدري
  عبدالمجيد يوسفي نكو 

  
موالنا جالل الدين بلخي در مثنويِ معنوي،آيات و احاديث فراواني را به كار برده است؛در بيشتر    

اين كاربرد ها جنبه هاي هنري فراواني ديده مي شود كه از آن جمله مي توان به انواعِ اثر پذيريِ گزاره 
شاعرانِ . بنيادي،تلميحي،تأويلي،تطبيقي،تصويري، تفسيري و واژگاني اشاره كرد-شي، الها مياي،گزار

بسياري از همان عصرِ مولوي تا روزگار نزديك به ما،از او تقليد كرده اند كه از آن ميان مي توان به ملّا 
ت و احاديث به كار رفته اين مقاله مي كوشد ابتدا آماري از آيا.احمد نراقي در مثنوي طاقديس اشاره كرد

در اين دو منظومه را به دست آورد و سپس آيات مشترك هر دو را بيان نمايد و در ادامه كاربرد هنري 
آيات و احاديث را در مثنوي مولوي و طاقديس بررسي كند و نشان دهد كه كداميك در اين كار موفق تر 

  .كر بوده استبوده اند؛و ملّا احمد نراقي تا چه حد مقلّد و يا مبت
  

  .مثنوي معنوي،طاقديس مال احمد نراقي،كاربرد هنري آيات و احاديث،ابتكار و تقليد: ها كليد واژه

________________________________________________________________________ 
 ي ادبيات فارسي دانشگاه اراكدانشجوي دكترا 
 دبير مراكز پيش دانشگاهي و دبيرستان هاي فراهان 
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  بررسي و تحليل نئو كالسي سيسم در اشعار فرخي يزدي
  دكتر عبداهللا حسن زاده مير علي                                 

  ليال شاماني                                           
  

 و نوعي سيسم به معني عام ، به احياي سبك و نظر داشتن به ادبيات قديم اطالق مي شودنئو كالسي     
اصول بازگشت به معيار ها وآداب نويسندگي است وعليرغم تفاوت هايي در محتواي آثارغالباً به همان

-طه همان نئوكالسي سيسم در مقابلشعر مشروطه درمقابل شعر قبل از مشرومعطوف است؛ كالسيك

سيسم تقليد از طبيعت، تقليد از قدما، پيروي از عقل وخرد، اصول مكتب نئوكالسي. استسيسمكالسي
 اين اصول را مي توان در اشعار ايجاز و وضوح، حقيقت نمايي، برازندگي و قانون سه وحدت است كه

هاست يعت ارزشمند بشري اصل اول نوكالسيكتقليد از طب. دوره مشروطه و فرخي يزدي  مشاهده كرد
فرخي يزدي به كوه ودرو دشت محصور .كه در شعر شاعران دوره مشروطه وفرخي يزدي مشهود است

تقليداز قدما اصل دوم . انديشداجتماعي به زنده كردن فطرت بشري مي- شود و با طرح مسايل سياسينمي
روده است؛ اما با تحول در موضوع نوآوري كرده است؛كه  فرخي هم اشعاري به سبك و قالب قدما س

 كرده است و به جاي توصيف معشوق، غزل را به عنوان مثال انتقاد را جايگزين مدح در قصيده. است
-همانند نئو كالسي در دوره مشروطه. براي بيان اهداف سياسي به كار گرفته و غزل سياسي را بنيان نهاد

-را هدفحقيقت جامعه)اصل چهارم(يزدي باسادگي و وضوح فرخي.يابدسيسم خرد بر تخيل برتري مي

كند واخالق حقيقت نمايي مي...آزادي،عدالت، قانون،دهقان،انقالب،وطن وچوناست،وبامضامينيقرارداده
اخرين (اما قانون سه وحدت. را كه زيرمجموعه برازندگي نوكالسيك است مورد توجه قرار مي دهد

  .يابيمنميرا در اشعار فرخي ) اصل
  

  .شعر مشروطه. نئو كالسي سيسم، فرخي يزدي، ادبيات معاصر: ها كليد واژه

________________________________________________________________________ 
 استاديار وعضو هيات علمي دانشگاه سمنان 
  دانشگاه سمنانكارشناس ارشد زبان وادبيات فارسي 
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  مقايسة شخصيت انقالبي و انفعالي

  )»مثل هميشه«هاي و مجموعه داستان» سووشون«با تأملي در رمان (
   عبداهللا حسن زاده
    سيد رزاق رضويان

  
جتماعي و تحوالت فرهنگي در ساختار جامعة ايراني،   ا-       در دهة چهل، همزمان با حوادث سياسي 

شود و آثاري متنوع، ماندگار و جديد ادبيات داستاني نيز متناسب با آن تحوالت، دستخوش تغييراتي مي
هاي هاي قبل، شيوهنويسندگان اين دهه در مقايسه با دوره. آيدنويسي ايران، پديد ميدر عرصة داستان

هاي پاياني اين دهه سيمين دانشور در سال. برندتري در نگارش خود به كار ميهيافت و شكلهوشمندانه
، با سبك »شازده احتجاب«و » مثل هميشه«هاي مجموعة و هوشنگ گلشيري با داستان» سووشون«با رمان 
كي دانشور در رمان سووشون با سب. بخشنداي به ادبيات داستاني ايران مياي متفاوت، جلوة تازهو شيوه

رئاليستي و متناسب با فضاي واقعي جامعة ايراني در بستري تاريخي، با خلق شخصيتي انقالبي و 
همزمان . گرا و معترض، را نشان مي دهدنمايانه از شخصيتي عملتصويري واقع) دارمسئله(پروبلماتيك 

هاي نو در و رمانهاي مدرن با دانشور، گلشيري با سبكي متفاوت در فرم و محتوا و به شيوة داستان
-ها انسانهاي گلشيري در اين داستانشخصيت. كندپردازي را خلق مياي ديگر از شخصيتفرانسه، گونه

اند كه در كنش و عملكرد هيچ سنخيتي با قهرمان رمان سووشون گرا، منفعل، ناتوان و سرگشتههايي درون
و تشابهات، قهرمان سووشون را منطبق با قهرمان ها در اين مقاله برآنيم تا با لحاظ برخي تفاوت. ندارند
 پرداختن به ةهاي بسياري در شيوشباهتدار لوكاج و گلدمن معرفي كنيم و نشان دهيم كه مسئله

وجود » مثل هميشه«هاي مجموعة شخصيتشخصيت داستاني بين آثار نويسندگان فرانسوي رمان نو و 
  . عصر را نمايان سازيمردازي اين دو نويسندة هم و همچنين داليل تفاوت در شيوة شخصيت پدارد

  
  .سووشون، مثل هميشه، رمان معاصر فارسي، ادبيات داستاني شخصيت داستاني،: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 ميرعلياستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان 
 ي دانشگاه سمناندانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارس 
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  حافظ،  شاعر آسماني يا شاعر زميني    
  ليالحسن زاده

   اعظم احمدوند

  
قرن  غزلسراي نامي_الغيب حافظ هاي خود لسان  بسياري از انديشمندان وبزرگان ادبيات در پژوهش   

پژوهان غزل هاي او را،  سرشار از مضامين عرفاني  اند؛غالب حافظ را عارفــي كامل معرفي كرده_هشتم 
همچنين در نظر عامه . انداند و همواره در معناشناسي اشعار، رنگ و بوي عرفاني به آنها بخشيدهدانسته

است؛ زيرا بر اين ه ديـوان حافظ در كنار قــرآن كريم قرار گرفتهمردم و نيز در فرهنگ ايرانيان،  هموار
، برگرفته از آيات و روايات است ؛ با اين حال در تحقيقات ادبي به نظرياتي اند كه اشعار حافظعقيده
در اين مقاله با ارايه . اندخوريم كه با داليل و شواهــد شعري او،  عكس اين مطلب را اثبات كردهبرمي

- ، آرا و انديشـهيدگاه هاي مختلف صاحبنظران و بزرگان ادب،  ضمن بررســي و تحليل اين نظرياتد

  .استهاي حافظ بيان شده
  

  .پژوهي، تأويل متن، متن غزل عرفاني، رندي، عرفان، شعر، حافظ: هاواژه كليد
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  طالب فهم مسمايي عيار اسم گير

 )ا شفيعي كدكنيهاي اشعار محمدرض معناشناسي نام(
  لي   دكتر كاووس حسن

  الهام خليلي جهرمي
 

اطالعات و .  ي معاصر ايران است محمدرضا شفيعي كدكني، از شاعران، اديبان و محقّقان  برجسته   
. اين مرز و بوم بر همه كس آشكار است... كران ادبيات، اسطوره، تاريخ و  ي بي دانش وسيع ايشان بر پهنه

لذا به بررسي . توان شاعر و جهان او را شناخت هاي اشعار مي  برآنيم كه از رهگذر نامدر اين پژوهش
ي دوم آهوي  هزاره«شامل هفت دفتر، » اي براي صداها آيينه«هاي اشعار شفيعي كدكني ـ كتاب  تمام نام
 در  شعر را495ي بخارا ـ پرداختيم و در مجموع   شعر وي در مجله41شامل پنج دفتر شعر و» كوهي
هاي  ي نخست، بدون خواندن اشعار، از جهت زباني و ادبي بررسي نموديم و تأثير و اهميت نام مرحله

سپس به . هايي را براي تبيين مطلب ذكر نموديم اشعار را از جهت زيباشناسي بررسي كرديم و نمونه
بيني و  ها، جهان ، دغدغهي شاعر ي واژگاني شاعر پرداختيم و از اين طريق جهان مورد عالقه بررسي دايره

سير تحولي شخصيت شفيعي كدكني را بررسي نموديم و دانستيم كه خواندنِ نام اشعار و دقّت در آن 
ها به  هاي مجموعه توان از بررسي نام  مي دارد تا جايي كه مي هاي ارزشمندي را بر خواننده عرضه نكته

  .  شاعر پي برد انديشه، نوع نگاه، عمق اطالعات و دانش
 

  
  .بيني شاعر، شعر معاصر، ساختار شفيعي كدكني، نام شعرها، جهان: كليد واژه ها

  

________________________________________________________________________ 
 استاد بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز 
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  »پيام آزاديِ«هاي پايداري در مجموعه شعري  جلوه

  اديب برومند
  سميه حسنعليان

  
ادبيات مقاومت كه داراي شناسه اصلي تعهد است مخاطب خود را به پايداري در برابر دشمن فرا   
خواهي را كه در ذات  تواند اميد به آينده و حقيقت مي) اعم از نثر و شعر( اين گونه آثار خواند بررسي مي

رو مقاله حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي  از اين. اين آثار موجود است براي خواننده آشكار سازد
» ام آزاديپي«را با عنوان » اديب برومند«مجموعه شعر يكي از شاعران مقاومت و پايداري ايران اسالمي 

هاي پژوهش بيانگر اين واقعيت است كه مضامين اصلي ادبيات پايداري  ترين يافته مهم. بررسيده است
ستيزي و حمايت از محرومان، آزادي،  چون عشق به ميهن و دعوت به حفظ آن در برابر دشمنان، ظلم

  . ايجاد اميد و انگيزه در اشعار اين شاعر ظهور تام يافته است
  

  .ستيزي، آزادي پايداري، اديب برومند، پيام آزادي، ظلم:  هاكليد واژه
  

________________________________________________________________________ 
 دكتري زبان و ادبيات عربي و مدرس دانشگاه اصفهان .  
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  ام   من شاعر معاصر قرني نديده

  )ي آثارش ي شعر و شاعري در آيينه واكاوي و بازشناسي ديدگاه محمدعلي بهمني درباره(
  دكتر كاووس حسنلي
  شيرين رزمجو بختياري

 

ي  ي او را درباره بهمني را خوانده باشد، دغدغه اشعار محمدعلي  هركس كه حتّي يك بار مجموعه   
غزل و شعر و شاعري و معيارهاي آن دريافته است؛ زيرا او بارها در جاي جايِ غزليات و اشعارِ نو و 

ـ ارائه داده است و   به صورت خاص   ـ و شعر و غزلِ خود ـ به صورت عام سپيد خود، تعاريفي از شعر ـ 
جا كه بررسي  از آن.  آن يكي از مفاهيم تكرار شونده در ميانِ اشعار اوستپرداختن به ابعاد گوناگونِ

ي شاعران، امري ضروري است، بررسيِ اشعار بهمني نيز به عنوانِ يكي از  ي شعر در خالل سروده كارنامه
ي شعر  قه خال ي كارهاي هاي انتقادي خود را درباره بهمني ديدگاه. اي دارد منتقدانِ اين زمينه اهميت ويژه

وي در شعرش، . كند پردازي مي نمايد و كمتر در قالبِ نثر نظريه  خود تبيين مي و شاعري در خالل اشعارِ
. كند پردازد، در حكمِ يك ناقد موفّقِ شعر عمل مي هايي براي شعرِ راستين مي  مشخّصه جا كه به بيانِ آن

در اين مقاله تعاريف و . دهد  به دست ميناقدي كه محك ارزشمندي برايِ تمييز شعرِ سره از ناسره
ي اشعارِ او استخراج كرده،  هايي را كه بهمني برايِ شعر و غزل و شاعر آورده است، از ميانِ كليه مشخّصه
  :ها در چهار عنوان مورد بررسي قرارگرفته است اين مؤلّفه. ايم بندي و تبيين آن پرداخته به تقسيم
  ي آن؛ها ـ تعريف شعر و ويژگي  الف
  هايĤِن؛ غزل و ويژگي تعريفـ  ب
  ـشعروغزلبهمني؛  ج

  . هاي شاعر ويژگي   دـ 
داند، اما چترِ نيما را بر سرِ  هرچند بهمني متّهم به تقديس تغزّل است و خود را شاگرد دبستانِ غزل مي

از اين رو . نامد ميرود و خود را شاعرِ معاصرِ قرني نديده  هاي اجتماعي مي خود دارد، به سراغِ درونمايه
  . دهد به عنوانِ يك ناقد موفّق محكي براي تشخيصِ شعر از نظم و شاعر از متشاعر به دست مي

  

  .هايِ شاعر، شعر و غزل بهمني محمدعلي بهمني، تعريف شعر، تعريف غزل، ويژگي: ها واژه كليد

________________________________________________________________________ 
 استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز 
 رفاني دانشگاه شيرازدانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات ع 
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  بررسي و مقايسه عشق در تفكر موالنا و پائولو كوئليو

  زاده قلي يم  حسينمر
  دكتر بهاءالدين اسكندري

  
 مفاهيم در عرفان و تصوف اسالمي و به ويژه در منظومه ترين ترديد عشق يكي از بنيادي بي          

موالنا بهترين استنباط را از . پذيرد گردد و با عشق پايان مي كالم او با عشق آغاز مي.  فكري موالناست
برد  ترين حقايق مي ي ناب واسطه او را به مشاهده  خود كه بيمذهب عشق، براي بيان عشق خوش سوداي

از گذشته . توان راز خلقت را دريافت و با معشوق به اتحاد رسيد با عشق است كه مي. ارائه داده است
اند و در شناخت  تر بوده تر و حساس تاكنون بزرگان و انديشمنداني كه با نواي دروني انسان هماهنگ

اند همواره كانون توجه   خودشناسي و شناخت مظهر عشق، نقش و تاثير بسزايي داشتهفطرت پاك انساني،
هاي نوظهور از عشق  پائولوكوئليو به عنوان يكي از مدعيان طريقت. اند آزاد انديشان و حق نگران بوده

از . باشدتوان سراغ گرفت مگر آنكه در آن سخني از عشق رفته  بسيار گفته است و هيچ كتابي را از او نمي
او .ي انسان و تنها راه تكامل و سعادت انسان در گرو يافتن اين گمشده است ديدگاه او عشق گمشده

پيوندد، تا  اين عشق نيرويي است كه آدميان را به هم مي. داند عشق را دور از خطا و عين زندگي مي
رستگار حقيقي كسي است . كندهاي متعدد جهان پراكنده است بار ديگر متراكم  اي را كه در زندگي تجربه

اين مقاله .كار كسي است كه نه عاشق است و نه معشوق كه عشق بورزد يا بدو عشق بورزند و زيان
كوششي خواهد بود در جهت واكاوي اين مفهوم بنيادين در نظام فكري موالنا و پائولو كوئليو و مقايسه 

  .آن دو با هم
  

  .شقموالنا، پائولوكوئليو، ع: ها كليد واژه



 235  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
 هاي معناييصهارزاده از قرآن كريم از ديدگاه مشخّ انگليسي طاهره صفّيارزيابي ترجمه

   دكتر سيد محمد حسيني معصوم
  سارا ساري

  
. پذيري يا عدم آن همواره يكي از نكات چالش برانگيز مباحث نظري ترجمه بوده استبحث ترجمه

هاي استداللهر يك تلف به اين موضوع نگريسته و هاي مخشناسان از ديدگاهزبانشناسان و ترجمه
س و كالم خداوند همچون  متون مقديهنگامي كه از ترجمه. انده كردهئييد نظر خود اراأمختلفي در ت

كه مترجم در بازتوليد كالم اين. تر مي شودتر و پيچيدهاس اين بحث حس،آيدقرآن كريم سخن به ميان مي
 پايدار باشد و تا چه حد تفسير و ءي معنايي زبان مبدأد به ويژگيهاي ساختي و حتّخداوند تا چه ميزان باي

 ،در اين ميان. بررسي گسترده داردبحث و ايست كه نياز به  نكته،تحليل را در ترجمه خود دخيل كند
 يهمقال.  روي مترجم استش ارتباطي از جمله راهكارهاي پييه معنايي يا ترجميهخاذ رويكرد ترجماتّ

پردازد كه توسط طاهره ي از ترجمه قرآن كريم به زبان انگليسي ميحاضر به بررسي و ارزيابي نوع خاص
 معادل انگليسي يهئهاي معنايي و ارافهلّؤ تحليل واژگان به م،در اين ترجمه. ارزاده انجام شده استصفّ

 اين ميان از ديد مترجم پنهان مانده آنچه در. فه ها راهكار اصلي مترجم بوده استلّؤبراي هر يك از آن م
در قالب يك صه هاي معنايي اي از مشخّدر واژگاني كردن مجموعه) انگليسي( ظرفيت زبان مقصد ،است

 در زبان  كه عمالًرويكرديستاين همان . و يا انتساب مفاهيم جديد به واژگان آشناستكلمه واحد 
  .جام شده است اننماز ي واژههمچون فارسي براي واژگان قديمي

  
  پذيريهاي معنايي، ترجمهترجمه، قرآن كريم، طاهره صفّارزاده، مشخّصه: :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 هاي خارجي دانشگاه پيام نورشناسي و زباناستاديار گروه زبان 
 دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات ترجمه دانشگاه فردوسي مشهد 
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  هاي مثنوي  انتقادي گزيده–بررسي تاريخي و توصيفي 

  سيد محمدعلي حسيني ميقان
  عبداهللا رادمرد

  
آثار، گروهي را بر آن داشته تا ، كمي وقت و تنوع زياد ... حجم زياد برخي از آثار ادبي و تاريخي و      

چندان  هاي اغلب، ادبي آثار و نه دستيابي به ويژگي. هايي از آثار طوالني تهيه  كنند ها و خالصه گزيده
اي بايد  هم به قدر قطره/ آب دريا را اگر نتوان كشيد«نويسي را تقويت كرده ذهنيت  معنايي آن رشد گزيده

نويسان در انتخاب   اين گزيده.نويسي و تلخيص آثار كرده است صهعدة زيادي را وادار به خال» چشيد
ها ذائقة خود را مالك قرار داده منتخبي از بعضي  كردند اما خيلي ابيات يا مطالب بايد نكاتي را رعايت مي

 هاي مثنوي را از سال اين مقاله در پي آن است كه گزيده.اند هاي آثار را تهيه كرده موضوعات يا داستان
هاي هر دهه،  قطعاً تهيه فهرست توصيفي از گزيده. بندي كرده بررسي تاريخي كند  به بعد دهه1300
هاي هر دهه، رويكرد اصلي و گرايش  ها در هر دهه و بيان محاسن و كاستي گزيده هاي كلّي گزيده ويژگي
هاي   بيان گزارشي از گونههاي مثنوي و عوامل آن، نويسان در هر دهه، تعيين فراز و فرودهاي گزيده گزيده

در نظر گرفتن معيارها و ) داستاني، منظوم، منثور، موضوعي، نظم و نثر آميخته به هم(ها  متنوع گزيده
ها را براي  اي كه حداكثر ويژگي ها و مطابقت اين معيارها بر پنج گزيده هايي براي بررسي گزيده مالك

خواهند از مثنوي گزيده تهيه  كند، همه از مواردي  ي كه ميبررسي دارند و ارائة الگوي مناسب براي كسان
  .ها پرداخته است است كه اين مقاله بدان

  
  .نويسي، مثنوي، نظم، نثر گزيده: ها كليد واژه

________________________________________________________________________ 
 ات فارسي دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي كارشناسي ارشد ادبي 
 عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد 
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   »ابتهاج هوشنگ « اشعار در نمادگري
   اصلي حسيني غالمحسن  

  
  

 اكثر كه است ادبي بزرگ آثار امتداد و آفرينش مهم و اصيل اركان از يكي هميشه) نماد (سمبل يا رمز
 صراحت عدم ابهام، نماد، بارز ويژگي. است ادبي هاي آرايه از يكي نماد.اند پرداخته آن به بزرگ شاعران

 نيست كالم صورت و ظاهر مقصود، و مراد سمبليك زبان در كه معنا اين به است، آن بودن وغيرمستقيم
 خود شعر در معاصر شاعران از ابتهاج  هوشنگ.آن تراز عميق و فراتر و ظاهر وراي  است مفهومي بلكه
 هاي نماد مقاله اين در. اوست شعر ابهام و پيچيدگي رازهاي از يكي امر همين و است جسته سود نماد از

 انديشه و عقايد از اوبرگرفته اشعار هاي نماد است مسلم چه آن. است شده بررسي و شرح ، ابتهاج شعر
 هاي جنبه عمدتاً كه معاصر، شاعران هاي نماد با او شعري هاي نماد و اوست تماعياج و سياسي هاي

   . است متفاوت دارند، اجتماعي سياسي
  

   ابتهاج معاصر، شعر نمادگرايي،: هاواژه كليد
  

________________________________________________________________________ 
 رشت تربيتي علوم كارشناسي 
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  تجلّي گوهر عشق در غزليات اوحدي مراغي

  پري نازحقيقت دوست بناب  
  

مي بخشد و آيينه آسا جمال جميل معشوق راستين را خورشيد عشق به تمام ذرات هستي حيات 
عشق به عارف وجد . سرچشمة عشق صفاست و شور زندگي از عشق حاصل مي شود. متجلي مي سازد

و حال مي بخشد و گوهر جذبة حق را در صدف دل عشّاق مي نشاند و آنان را به وادي حيراني مي 
عاشق عارف و شاعر شوريده .  پرواز در مي آوردكشاند و جان آنان را در آسمان شكوهمند عرفان به

احوال اوحدي مراغه اي عطر دل انگيز عشق را بر تمام غزلياتش فرو فشانده و شورانگيزترين صفحه 
او پرواز عشق را فراتر از عقل قلمداد مي . هاي شوق و شور را در باغ دلدادگي به نمايش گذاشته است

ند و عشق در شعر او حيات جاودان دارد و اسرار آفرينش به شمار عاقالن حقيقي عاشقان راستين ا. كند
عشق شراب معنوي الهي است و شاعر به خاطر بي كرانگي آن را در قالب كوچك زبان و بيان . مي آيد

  .نمي نشاند؛ اما اُنسي كه با آن پيدا مي كند، خود را بازرگان عشق مي نامد
  

  .ز، عقل و راز جاودانگيعشق، صفا، حقيقت و مجا: ها  واژه كليد
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  هاي تخصصي و موضوعي بررسي و تحليل فرهنگ

  ي زبان و ادبيات فارسي در حوزه
  ندا حيدرپور نجف آبادي

  
روشن است كه يك فرهنگ . فرهنگ نويسي ضرورت هر زبان است و بازنگري در آن امري واجب تر

مة گونه هاي زباني و نيز اصطالحات تمام نمي تواند تمام لغات يك زبان را از گذشته تا زمان حاضر و ه
به دليل  گستردگي دايرة واژگاني زبان ، هر فرهنگ تنها به بخشي از . رشته هاي علمي و فني را دربرگيرد

پس گذشته از فرهنگ هاي عمومي، هريك از دانش هاي بشري محتاج . لغات يك زبان مي پردازد
  بايد توسط كساني نگاشته شوند كه توأمان از تسلط به فرهنگ هايي ويژة خود هستند كه اين كتب مرجع

. ادبيات فارسي نيز به عنوان يك رشته تخصصي از اين قاعده جدا نيست. زبان وآن رشته برخوردار باشند 
فرهنگ هايي را كه براي يك دانشجو يا پژوهشگر ادبيات مفيد فايده است مي توان تقسيم كرد به فرهنگ 

ت دانش هاي ادبي چون  بالغت ، وزن و قافية شعر يا انواع ادبي اي مانند داستان و هايي كه به اصطالحا
نمايش نامه مي پردازد و واژه نامه هايي كه در مطالعة بخشي از متون به ما كمك مي كند نظير فرهنگ 
ه اصطالحات عرفاني و يا فرهنگ اصطالحات اداري يك دوره و نيز فرهنگ هاي شعري كه ويژة بيان واژ

ناگفته نماند كه گاه فايدة بخشي از واژه نامه . ها و تركيب هاي به كار رفته در شعر شاعري خاص هستند 
در اين . هاي اختصاصي به دليل سادگي و اختصار بيشتر عايد عمومِ عالقه مند به ادبيات خواهد شد

نگ را در اين زمينه پژوهش پس از بيان مقدمه اي در مورد فرهنگ نويسي تخصصي ، بالغ بر چهل فره
  .معرفي مي كنيم و پس از توصيفي اندك ،به بيان نقاط قوت و ضعف آن ها مي پردازيم

  
  .فرهنگ نويسي ، واژه نامه هاي تخصصي ، ادبيات فارسي، اصطالحات : هاواژه كليد

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران 
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  فضا و مولفه هاي سازنده ي آن در شاهنامه

  دكتر حسن حيدري
  علي اكبر كمالي نهاد

  راميمهدي ده
  

 شعر مي گردد و حال و هوايي ايجاد مي كند ي است كه موجب تاثيرگذاري و تقويتعوامل   فضا از 
در شكل گيري معنا و انتقال آن در هر اثر منسجمي ، فضا سازي . كه كليت شعر در آن جاي مي گيرد

 حال و مقال ، داشته هر اثر روايي بلند ، ناگزير است كه فضاهاي متنوعي به اقتضاي. نقشي موثر دارد 
اين مقاله  به بررسي چگونگي . باشد و عوامل متعددي در ايجاد اين فضاها و تنوع آنها نقش دارند 

و با تقسيم انواع است فضاسازي و نقش آن در تاثيرگذاري كالم و انسجام متن در شاهنامه پرداخته 
سازنده ي فضا در حوزه هاي انديشه فضاهاي شاهنامه به سه سطح مبهم ، خرد و گسترده و مولفه هاي 

در واقع فردوسي . اي ، واژگاني ، موسيقايي ، توصيفي و تصويري اين عنصر موثر را  بررسي كرده است 
فضاهايي منسجم ، ديداري و متنوع خلق كرده است ؛ به گونه اي كه ، با بهره گيري از اين عناصر 

 بررسي فضاسازي هاي شاهنامه مي تواند موجب .مخاطب ، خود را هر بار در فضايي تازه مي بيند
  . شناخت بيشترخالقيت و قدرت سخنوري فردوسي شود

  
  . فضاسازي ، توصيف ، واژگان ، انديشه ، انسجام ، رنگ :كليد واژه ها 

 

________________________________________________________________________ 
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك 
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   پژوهشي مربوط به-نظريه هاي ادبي و مقاله هاي علمي 

  )كاربست ، نتايج(زبان و ادبيات فارسي 
   يدكتر حسن حيدر

  مهدي تلخابي
  

       تا كنون به همان ميزان كه از نظريه هاي ادبي غربي و دستاورد هاي مربوط به دانش زبانشناسي در 
 پژوهشي حوزه زبان و ادبيات فارسي بهره برده ايم، به بررسي خود –پژوهش و نگارش مقاله هاي علمي

ه كه تأثير برخي از نظريه هاي ادبي و اين جستار با اين هدف نوشته شد. اين موضوع نپرداخته ايم
دستاورد هاي زبانشناسي را كه عمدتا از طريق ترجمه به حوزه پژوهش زبان و ادب فارسي وارد شده 

اين جستجو نشان مي دهد كه اين نظريه ها باعث تغيير در فرم و محتواي مقاله ها شده . بررسي نمايد 
زء نگري بر حوزه تحقيقات و مقاله هاي پژوهشي نخست اين كه يك نوع كل نگري به جاي ج. اند

وساختار مقاالت عمدتا دوبخشي شده كه در يك بخش توضيح يك تئوري ويا نظريه  حاكم شده است
است و بخش دوم كاربرد آن در يك متن ادبي است يا اين كه فقط طرح يك تئوري در يك مقاله مطرح 

م آن كه اين نظريه ها در بحث انواع ادبي تأثير دو. شده است كه در آن صورت مقاله يك بخشي است
  .سوم آن كه در حوزه بالغت و سبك نيز نفوذ موثر داشته اند. گذاشته اند و تغييراتي ايجاد كرده اند 

  
  .  نظريه ادبي ، مقاله هاي پژوهشي ، حوزه زبان و ادبيات فارسي ، انواع ادبي ، بالغت  : كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 عضو هيئت علمي دانشگاه اراك 
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   هاي شمني در شاهنامهبررسي برخي از آيين

  )با تكيه بر شخصيت زال(
  دكتر حسن حيدري
  يداله رحيمي
   حسين پريزاد

  
شمنيسم آييني باستاني است كه نشانه ها و آثار به جا مانده از آن را مي توان در ميان اقوام مختلف 

 مختلف در هم ويژگي هاي اين آيين چنان با باورهاي اساطيري و مذهبي مردم كشورهاي. مشاهده كرد
در شاهنامه فردوسي كه صورت تجسم يافته . آميخته است كه تفكيك آن را بسيار دشوار نموده است
اشخاص متعددي را مي توان در شاهنامه يافت . اساطير ايراني است، نشانه هايي از شمنيسم ديده مي شود

ان شخصيت هاي شاهنامه، زال كه داراي خصلت ها و رفتارهاي شمن گونه هستند؛ اما بدون ترديد در مي
: اين مقاله در پي آن است كه جنبه هاي شمنيستي زال را از قبيل. جامع ويژگيهاي يك شمن است

بررسي و تحليل ... ساحري، پيش بيني و غيبگويي، تولد و رشد غير طبيعي، ارتباط با نيروهاي ماورايي و 
  .نمايد

  
  .شاهنامه، زال، اسطوره، شمنيسم: كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 عضو هيئت علمي دانشگاه اراك 
 دانشجوي دكتري رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك 
 دانشجوي دكتري رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك 
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  بررسي نقش زنان در زندگي رويين تنان

  دكتري علي حيدري
   دكتر محمد رضا جليليان 
  بهجت بيرانوند

  
مباحث فراواني در .  بسياري از اساطير و حماسه هاي جهان شرح  احوال رويين تنان است  

  از تولد تا مرگ از آن ميان نقش زنان در زندگي رويين تنان. ارتباط با اين رويين تنان حائز اهميت است
زنان به عنوان مادر، خواهر، همسر، دختر، . قابل توجه است) رويين تنان(و حتي بعضاً بعد از مرگ 

هر چند در بين آنان  . در زندگي رويين تنان ايفاي نقش كرده اند... معشوقه، نامزد، زن برادر، پيرزن و
ر موارد آنان عهده دار نقش منفي هستند و بعضاً با زنان فداكار، وفادار و خير خواه وجود دارد، اما در بيشت
اين موضوع ممكن است ناشي از انديشة  مرد . خيانت به رويين تن زمينة مرگ او را  فراهم كرده اند

  .ساالري حاكم بر جهان اساطير و حماسه ها باشد
  

 . رويين تن، اساطير، حماسه، زن: هاواژه كليد

________________________________________________________________________ 
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه لرستان 
 كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي 
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  سخن فيه ما فيه

  فاطمه حيدري                

  
سادگي وسالمت زبان . دوران انحطاط نثر فارسي به وجود آمده است اثر منثور موالنا در» فيه مافيه      « 

اين كتاب تعليمي به دليل رويارويي گوينده با مخاطبان عام و جويان معرفت و در نتيجه نزديك شدن به 
ينده در اين كتاب به سخن ، نطق ،كلمه و كالم از گو. ي سامانيان استزبان گفتار ، يادآور نثر دوره

ي سخن در وجه قيل وقال در آثار منظوم مولوي بارها گرچه درباره.ديدگاهي متفاوت نگريسته است 
ي حقيقت واز معدني اليتناهي و بي پايان سخن گفته شده دراين اثر كم  حجم  تعليمي سخن سايه

ها و زمين همه سخن آسمان .و دايم كه از فرط پيدايي ناپديد استآفتابي است  لطيف   خاسته ، دريا وبر
بالنده و كنشگر  به همين جهت، سخن ، لفظ و عبارت نيست كه همچون صور .ي سخن زاييده است و

آرايش سخن . كندناپايدار باشد كه سخن عرضي  است كه به سوي جوهر غرض تهييج وتحريك مي
در آرايش سخن گوينده جان خود را آن گونه كه هست .شود موجب بازماندن از مقصود اصلي مي

موالنا مانند زبان شناس .شودي گوينده يعني معنا و محتوا چنان كه هست آشكار نميو درونه نماياندنمي
در اين مقاله . داند كه انديشه و تفكر را درپرده داشته است امروزي تركيب دو سه حرف را روپوشي مي

  .شودپرداخته مي» فيه مافيه « در نظريات موالنا در به  سخن و زبان 
  

  .فيه مافيه ، سادگي بيان ،سخن ،انديشه :  كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 ايران- دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي  دانشگاه آزاداسالمي واحد كرج 
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  )كانكريت ( هنجارگريزي نوشتاري ـ ديداري 
  در اشعار شاعران معاصر

  فاطمه حيدري 
  

 ادبي خود، به انواع اي براي آفرينش اثر هاي روس، هر شاعر و نويسنده بنا به اعتقاد فرماليست      
هنجارگريزي ها در زبان دست ميزند و توسعه ي زبان شعري و زيبايي كالم و لذت درك ادبي خود را 

ديداري (شعر كانكريت . شود  فزوني مي بخشد و باعث نوعي برجسته سازي و آشنايي زدايي در شعر مي
ديداري گونه اي از ادبيات است _يشعر نوشتار. شود اي از هنجارگريزي محسوب مي نمونه) ـ نوشتااري

كه معموال در .كه براي فهم آن بايد به آن نگاه كرد و به تماشاي ظاهري و ساختاري واژگان پرداخت
ديداري از شيوه هاي گوناگوني بهره گرفته _شاعران در شعرهاي نوشتاري.طراحي پوسترها كاربرد دارد

م و زياد كردن تعداد هجاهاي هر مصراع براي تجزيه و جدا نويسي واحد هاي شعري،ك:اند از جمله
در اينگونه شعر،شاعر از ...دست يافتن به شكل هاي مورد نظر،بهره گيري از هنر نقاشي در كنار نوشتارو

طريق بازي با كلمات به گونه اي مي نويسد كه به وسيله ي حروف و كلمات طرحي را جلوي چشم 
در اين مقاله .ه كردن به ساختار و ظاهر شعر امكان پذير مي شودبيننده مي گذارد و فهم شعر بيشتر با نگا

... شاملو، اخوان، فروغ، شاهرودي، امين پور، صفارزاده، رحماني،خويي و: اشعار شاعران معاصر از جمله
برمبناي هنجارگريزي ديداري مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است، با توجه به اينكه آنان چگونه با 

اند و اين تغييرات تا چه مايه در آفرينش  ل متعارف نوشتار به اين كاركرد زباني دست يافتهتغيير در شك
  . اشعار آنان مهم بوده است

  
  .گريزي، برجسته سازي، آشنايي زدايي، كانكريت، شعر معاصر هنجار: هاواژه كليد
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  الهوري نامه اقبال دانته و جاويد تطبيق كمدي الهي

  يفهيمه حيدر          

  
اين بين   در .گيرد ادبيات تطبيقي همواره به دنبال موضوعاتي است كه يك فرهنگ از فرهنگ ديگر مي

روح به عالم علوي، دستمايه  سفر .هاي تمثيلي عرفاني،از موضوعات مشترك ادبيات ملل است داستان
الغفران ابولعالء معري   ةآفرينش آثاربزرگي چون ارداويراف نامه، سيرالعباد سنايي ،كمدي الهي دانته، رسال

 "كمدي الهي"روح درمنظومه  دراين مقاله سعي بر آن است كه سفر .وجاويدنامه اقبال الهوري شده است
مورد بررسي قرار ) م1938فوت(  سروده اقبال الهوري"جاويدنامه" و )م1321فوت( سروده دانته آليگيري

مرشد، شخصيت پردازي و  مكالمه، راهنما و شگردهاي روايي، سبك نگارش، مناظره و منظر از گيرد و
 همچنين تاثيراتي كه كمدي الهي بر و شباهت ها و تفاوت ها بيان گردد؛ تقديركاويده شود و و جبر

  .جاويدنامه گذاشته است تا حد معيني معلوم شود
  

  نامه، روايت، مناظره، مرشد، شخصيت، جبر كمدي الهي، جاويد: ها واژه كليد
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 ت اوستا به لحاظ ژرفاي تصاويربررسي تشبيها

  مريم حيدري
  

: بر اساس اينكه مشبه و مشَبه ٌبِه از نوع معقول باشند يا محسوس، تشبيه به چند گونه تقسيم مي شود      
اين تقسيم بندي را مي توان به صورت . حسي به حسي، عقلي به عقلي، حسي به عقلي، عقلي به حسي

در تصوير سطحي، شاعر رابطه اي ميان اشياء و امور . "تصوير عميق"، "تصوير سطحي": زير خالصه كرد
در تصوير عميق، به . حسي كشف مي كند و تصويري دو بعدي مي سازد كه به سهولت درك مي شود

در اين ساخت، امر مجرد و انتزاعي . نمايي بر مي خوريم كه مركب از دو جزء محسوس و معقول است
ابداع چنين تصاويري، يا حاصل حاالت شهودي، عارفانه و . مي يابدبه كمك تصوير حسي، تجسم 

درونگرا است؛ يا نگرشي آموزشي و برونگرا دارد؛ چرا كه با استفاده از مجسم كردن تصاوير انتزاعي، 
، توازني ميان "گاهان"بررسي آماري تشبيهات اوستا نشان مي دهد در . آموزه ها را آمادة دريافت مي سازد

در ساير بخش هاي اوستا، تصاوير سطحي فزوني مي گيرند . حي، و تصوير عميق وجود داردتصوير سط
اما . و تشبيهات حسي به حسي كه غالباً جنبه ي زينتي دارند، شمار فراواني را به خود اختصاص مي دهند

آموزشي و از اين يافته ها مي توان نتيجه گرفت ادبيات . در مجموع، غلبه با تصاوير عقلي به حسي است
 نيز در "هنر براي هنر"در كنار آن، ديدگاه صرفاً ادبيِ . متعهد بخش عمده اي از اوستا را شامل مي گردد

  . خودنمايي مي كند"ونديداد" و "يشتها"برخي قسمت ها، خصوصاً 
  

  .قياوستا، تشبيه، تصوير سطحي، تصوير عم: كليد واژه ها
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  از خراسان تا همدان

  ) غزالي بر عين القضات همدانيبرّرسي تأثير احمد(
  دكتر حامد خاتمي پور 

  
، پس از ي فرهنگ ايراننامداران مشايخ صوفيه و نيز يكي از برجسته تريناحمد غزالي به عنوان يكي از 

ايم  مبالغه نكرده. پرداختيشان د تربيت صوفيان و خدمت بيكسره بهطي مراحل طريقت و منازل سلوك، 
 و غزاليديدار احمد . القضات همداني بوده است ن مريدان و شاگردان وي عيناگر بگوييم كه مشهورتري

داشته است كه بازتاب آن در جاي ي و معنوي قاضي درك محضر وي چنان تأثير شگرفي برسلوك فكر
ر در ايم تا اين تأثير و تأثّ ر همين اساس در اين نوشتار كوشيدهب. ست هاي او قابل مشاهده ا جاي نوشته

  با نواحي غرب خراسانزنجيرة ارتباط عرفان بيشتري از حلقاتگوناگون كاويده شود؛ باشد كه ابعاد 
  .شناخته آيد همدان ةايران بويژه ناحي

  
  . ف خراسان، دفاع از ابليس، شاهد بازياحمد غزالي، عين القضات همداني، تصو: ها كليد واژه
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  »كي نبوديكي بود و ي« بررسي هنجارگريزي در مجموعه داستان 

  دكتر مهدي خادمي كواليي
  حسن غنيمتي

         
ي هر شاعر يا نويسنده از جايگاه مهمي برخوردار است كه امروزه، به اين امر   بررسي سبك و شيوه

-ي يك اثر، براي خود برميهاي خاصي كه پديدآورندهآشنايي و تحليل تكنيك. شوداي ميتوجه ويژه

هايي كه امروزه يكي از بحث. كند و درك ظرايف ادبي و هنري آن اثر كمك  ميگزيند، ما را در شناخت
ي نقد ادبي مطرح است، هنجارگريزي است كه باعث شناسان و  صاحب نظران حوزهدر بين سبك

هاي مختلف در اين نوشته به تبيين و شناساندن شكل. گرددسازي اثر، از بعد زيبايي شناختي ميبرجسته
پردازي هاي داستانو  تكنيك» يكي بود و يكي نبود«  داستان ي يا برجسته سازي، در مجموعههنجارگريز

  .است، پرداخته خواهد شدتر نمودن اثرش، نقشي اساسي ايفا كردهزاده،  كه در برجستهجمال
   

 .زاده، يكي بود يكي نبودهنجارگريزي، جمال: هاكليد واژه

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه پيام نور 
 ات فارسيدانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبي 
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  پور از منظر اصطالحات عاميانهبررسي صور خيال شعر قيصر امين

  دكتر مهدي خادمي كواليي
 واسو جويباري

  
هاي اخير است كه اشعارش در ميان شعر دوستان، با اقبال ي دههپور از شاعران برجستهقيصر امين      

 تا  سزايي داشته، درحالي كه اين موضوعكاربرد اصطالحات عامه در اين امر، سهم به. استرو به رو شده
پور، به كارگيري اصطالحات از شگردهاي امين. استحدودي از نظر محقّقان و پژوهندگان دور مانده

توجه شاعر به اصطالحات عاميانه .  استعاميانه، براي ايجاد و آفرينش صور خيال و ارتقاي سطح شعري
شاعر با . اي خاص داردلوهتر با مخاطب، در اشعار او، جو مردمي براي تاثيرگذاري و ارتباط هرچه بيش

، )پارادوكس(نما هاي زيبايي چون  متناقضپركاربرد امروزي، آرايه تعابير و اصطالحات عامه و استفاده از
به . آوردهاي لطيف او، شگردهاي هنري حافظ را فرا ياد ميتشخيص، تشبيه و ايهام را خلق كرده كه ايهام

اصطالحات عامه، در جهت آفرينش صور خيال، از نكات قابل ي اين كارگيري هنرمندانه و هوشمندانه
  .شودتامل شعر اوست كه در اين مقاله به آن پرداخته مي

  
  .پورصورخيال، اصطالحات عامه، شعر،  قيصر امين: ها  واژه كليد

  

________________________________________________________________________ 
 عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نورعلي 
 اتدانشجوي دورهي دكتراي ادبي 
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  مجد همگر و شاهنامه

  اهللا خادمي روح
  

عالوه بر . ب تأثير شاهنامه بر ادب فارسي استپژوهي، تحقيق در با هاي پربار شاهنامه يكي از دامنه
هاي  هاي پهلواني، تاريخي و ديني كه پس از شاهنامه و به تأثير و تقليد از آن سروده شده، گونه حماسه

اند و هميشه شاهنامه همچون چراغي فروزان فراراه شعراي  ديگر شعر نيز در پرتو شاهنامه قرار داشته
مطالعه در . ز اينان، مجدالدين همگر شيرازي شاعر قرن هفتم هجري استيكي ا. ايران زمين بوده است

كرده و در كاروبار  دهد كه وي با شاهكار ادب فارسي آشنا بوده و آن را مطالعه مي ديوان او نشان مي
در اين پژوهش مشخص شد كه . گرفته است هاي فراوان مي هاي آن، بهره شاعري خود از شاهنامه و آموزه

اي را نيز با اهداف مختلفي چون  ر، عالوه بر بزرگداشت فردوسي و شاهنامه، تلميحات شاهنامهمجد همگ
توصيف ممدوح، مفاخره، تصويرسازي و تبيين مسايل حكمي به كار گرفته و بدينگونه در هر دو حوزة 

  . زبان و انديشه متأثر از شاهنامه بوده است
  

  . ردوسي، شعر فارسيمجد همگر، حماسه، شاهنامه، ف: ها كليدواژه

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز 
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  شناسي پراپ بررسي و نقد مقاالت فارسي متأثر از ريخت

  روح اهللا خادمي
  مرضيه دوگوهر

 

در شوروي » هاي پريان شناسي قصه ريخت« با انتشار كتاب 1928شناسي پراپ در سال  نظرية ريخت
. ها قرار گرفت بي به انگليسي ترجمه شد و بشدت مورد توجه غر1958مطرح و سي سال بعد در سال 

 ارائه كرد كه ياو مدل. هاي پريان ارائه كرد  روايت از قصه100پراپ، نظرية خود را بر اساس مطالعة 
هدف پراپ .  آنها نه بر اساس موضوع؛كرد مي يبند  آنها ردهيها را بر اساس عناصر و واحدها قصه

براي .  است)fairy stories (وسي پريان رةهاي روايي قص كردن الگوي مشترك حاكم بر گزاره آشكار
 كوچكترين جزء سازاي او. ها را از بطن عناصر متغير استخراج كرد اين منظور پراپ عناصر ثابت قصه

 خويشكاري را در 31او توانست . دينام) Function (عملكرد/ عمل/ كاركرد/ قصه را خويشكاري
اثر پراپ در سال . ها يافت ت را در اين قصه نوع شخصي7عالوه بر اين، او . هاي پريان روسي بيابد قصه

آنان درصدد برآمدند تا .  به فارسي ترجمه شد و مورد توجه ويژه محققان ايراني قرار گرفت1368
در پژوهش حاضر، رويكرد و تلقي . هاي ايراني را بر اساس الگوي پراپ، تجزيه و تحليل كنند داستان

 مقاله كه در مجالت علمي فارسي به چاپ رسيده، نقد و 10محققّان ايراني نسبت به نظرية پراپ در 
  .بررسي شده است

  
  .شناسي، پراپ، داستان فارسي، مقاالت علمي فارسي ريخت: ها كليدواژه

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز 
  ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيرازكارشناس 
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  بحث انگيز در قرآن كريماي   واژه هاي فارسي نقد و بررسي ترجمه

   دكتر محمد خاقاني
  2فاطمه گلي 

  
در دريافت معارف قرآني و مفاهيم كالم باري تعالي نقش , قيق معناي آنهاي قرآني كه فهم د يكي از واژه

اين . باشد مي) 26: 2بقره ) (پشه و فراتر از آن(» بعوضة فما فوقها « در آيه "فوق"واژه , به سزايي دارد
در » فوق«رسد واژه  به نظر مي. واژه از دير باز موضوع بحث مفسرين و مترجمين قرآن كريم بوده است

بلكه با توجه به اين كه مقام، مقام ,  استعمال نشده است" باالتر و بزرگتر"ه شريفه در معناي متداول آن آي
 را بكار برد؛ لذا پژوهش حاضر "تر كمتر و پائين"معني متضاد آن يعني , تمثيل است بايد در اين جايگاه

 با توجه به بافت "فوق"ظريف واژه هاي  بر آن است با استناد به كتب لغت و تفسير و با عنايت به تفاوت
ها در علم معناشناسي، ترجمه دقيقي از اين واژه  شناختي واژه هاي روان سخن و همچنين با تكيه بر تحليل

  .هاي قرآن كريم بپردازد  ترجمه از ترجمه30سپس به نقد و بررسي قريب , ارائه دهد
  

  . نقد, سيمعناشنا, "فوق"قرآن كريم، ترجمه، واژه : كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاد زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان   
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان 
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  زيبايان بي وفا

  )بحثي در ترجمه ادبي به زبان فارسي و نوعي از آن موسوم به ترجمه آزاد(
 دكتر علي اكبر خان محمدي

 

كه در ترجمه بعضي les belles infidelsدر زبان ادبي  فرانسه اصطالحي داريم به قرار زيبايان بي وفا 
ه گفتيم  اصطالح ادبي است بدان سبب است كه اين اصطالح اما اين ك. متون به ويژه ادبي به كار مي رود

بيش تر در موارد ترجمه متون ادبي به كار مي رود و آن چنين است كه برگردان از زباني به زبان ديگر به 
گونه اي باشد كه مطالب زبان و بيان اصل  چندان در ترجمه دخيل نبوده ، بلكه نسبت به ذوق و توانايي 

 ، سختي و صعوبت متن مورد ترجمه ، عوض شدن حال و هواي زمان تاليف و تصنيف هاي ادبي مترجم
گذشته از حسن وقبح اين قضيه ، . تا زمان ترجمه و برخي عوامل ديگر از اندك تا بسياري متفاوت باشد

 و آن ندارد و تنها در مبحث ترجمه... اين مورد به هيچ وجه ارتباطي با مقوله هايي چون الهام ، اقتباس و 
  .هم در قالب زيباي بي وفا قابل بيان است

  
  .ترجمه ، اقتباس، متن ادبي: كليد واژه ها
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  مقايسه ي آراي زبان شناختي فردينان دوسوسور و ناصرخسرو

   مهدي خبازي كناري
  فرزاد بالو

   
ر، بنيان فردينان دوسوسو. زبان شناسي علم نوبنيادي است كه تقريبا يك قرن ونيم ازعمر آن مي گذرد

گذار زبان شناسي نوين ، برخالف زبانشناسان پيشين كه به مطالعه ي تاريخي يا درزماني زبان مي 
ازجمله دستاوردهاي وي مي توان به .پرداختند تامالتش رابه مطالعه ي همزماني زبان معطوف ساخت

،علل )parole( فتاروگ  langue)(،زبان) langage(بررسي زبان  وتقسيم بندي سه گانه ي قوه ي ناطقه
در گستره ي ادب . اشاره كرد...و)دال و مدلول (برتري خط برصورت گفتاري ، تحليل نشانه ي زباني 

وي در آثار خود از منظر فلسفي به شماري از . كالسيك فارسي ، ناصرخسروموقعيت ممتاز و خاص دارد
ر آراي زبان شناختي سوسور مجال بديع ترين مفاهيم زبان شناختي  مي پردازد كه قرن ها پس از وي د

اندرقول كه علم حاضر است و اندر كتابت كه آن در علم (برتري گفتار برنوشتار.طرح و شرح مي يابند
اين مقاله به . ، قرار دادي بودن زبان و از آن جمله اند)نام و نامدار(ماهيت نشانه اي زبان )غايبانست

  .مي پردازدمقايسه ي آراي زباشناختي سوسورو ناصرخسرو 
  

  .قراردادي بودن زبان.ناصرخسرو ، سوسور ، زبان، گفتار، نوشتار: هاواژه كليد

________________________________________________________________________ 
 استاديار علوم تربيتي دانشگاه مازندران 
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران 
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  به مفهوم كودكي شاعران مشروطه نگاه نو

  دكتر فرامرز خجسته
  مرضيه صداقت

  
مي شده است،       ازديرباز تا شايد يكي، دو سده ي اخير كودك همواره بزرگسال ناقص و ناتمامي تلقي

 نه درحكم موجودي اجتماعي كه صرفاً به مثابه ي وزها و سليقه هايش در مركز توجه قرار نداشته كه نيا
بي ترديد چنين نگاهي به پرورش كودك، همبستگي تام . موجودي بيولوژيك، به اونگاه مي شده است

تاقبل . ستوتمامي با شيوه ي زندگي و مناسبات اقتصادي واجتماعي مردمان روزگار ماقبل مدرن داشته ا
ازعصر مدرن، تقريباً تمام آثاركالسيك ادبي فارسي كه براي كودك وازكودكي سخن مي گويند، هيچ 

بنابراين كودك و دوران كودكي آن گونه كه در ذهن انسان امروزي . توجهي به مخاطب كودك ندارند
دنياي تجربي كودك، توجه به كودك، تالش براي سازگاري اثر ادبيات با . است مفهومي نسبتاً نوپاست

گنجينه ي واژگان و آموزش غيرمستقيم ازجمله ويژگي هايي است كه در ادبيات پس ازمشروطه خود را 
را ...وقوع انقالب مشروطيت كه تحوالت اجتماعي، اقتصادي، معرفتي و.اندك اندك بروز مي دهد

ايراني سامان بگيرد، كه مي درجامعه ي ايران به همراه داشت، سبب شد تا مفهوم كودكي در جهان ذهني 
شينه ي ادبيات كودك در ايران به مشاهيري چون پيدر بحث از . توان بازنمايي آن رادر ادبيات عصر ديد

با بكارگيري زبان محاوره  علي اكبر دهخدا و نسيم شمال برمي خوريم كه ملك الشعراي بهار، ايرج ميرزا،
كودك به  با به حساب آوردن براي كودكان در شعر واي عصر خويش و با بهره مندي از عناصري آشنا 

زبان، تصوير، مضمون و آهنگ . ندتحولي عميق از اين منظر در شعر به وجود آوردعنوان مخاطبي ويژه 
.   باعث هر چه نزديكترشدن مخاطب به ويژه كودك به شعروادبيات فارسي گرديداين شاعرانسروده هاي 

 نسبت به متون كالسيك ين بزرگان، ي تحول نگاه به كودك در شعر ااين مقاله مي كوشد تا با مقايسه
  .پيش ازآن تحول مفهوم كودكي را ارزيابي كند

  
 .شاعران مشروطهادبيات كالسيك فارسي، مفهوم كودكي، : كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 هرمزگاناستاديار دانشگاه  
 ارسيسي ارشد زبان و ادبيات فكارشنا 
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  هاي شمس تبريزي در باب فلسفهديدگاه
  و بررسي بازتاب آنها در مثنوي مولوي

 دكتر محمد خدادادي

  دكتر مهدي ملك ثابت
     يكي از يباترين جلوه هاي ادبيات فارسي، كتاب گرانسنگ مقاالت شمس تبريزي، تنها اثر به جا مانده 

الدين محمد تبريزي، عارف نام آشناي قرن هفتم هجري است كه مجموعه اي از منقوالت اوست از شمس
ر عين پراكندگي و دشواري هاي خاص خود، از اين كتاب، د. كه در جمع مريدان مولوي بيان داشته است

عالوه بر اين، يكي . حائز اهميت است... جنبه هاي گوناگون ادبي، عرفاني، كالمي، فلسفي و 
ازآبشخورهاي اصلي تفكّرات موالنا جالل الدين بلخي، همين سخنان شمس تبريزي است كه متأسفانه تا 

يكي از مباحث موجود در كتاب مقاالت شمس، .  استكنون چنان كه شايسته است به آنها توجه نشده
الي هاي شمس تبريزي در باب علم فلسفه و فالسفه است كه به صورت بسيار پراكنده در البهديدگاه

هاي پراكندة شمس تبريزي در اين مورد در پژوهش حاضر، انديشه. سخنان خود، آنها را بيان داشته است
همچنين، به شيوه اي . م و طبقه بندي شده عرضه نموده ايمرا استخراج كرده و به صورت منسج
ها در مثنوي مولوي پرداخته و نشان داده شده است كه بسياري از ساختارمند به بررسي بازتاب اين انديشه

هاي انديشه هاي مولوي در اين باب، برگرفته از سخنان شمس تبريزي و به عبارت ديگر، بازتاب انديشه
محدوديت ادراكات فلسفي، رجحان خدا شناسي شهودي بر خداشناسي : چونمباحثي هم. اوست

در اين مقاله، عالوه بر آشنايي . از زمرة اين مسايل است... استداللي و فلسفي، تقابل فالسفه و انبياء و 
يابيم كه يكي از آبشخورهاي اساسي مولوي در كامل با انديشه هاي شمس تبريزي در باب فالسفه، درمي

  وي او در اين باب، كتاب مقاالت و انديشه هاي شمس تبريزي استمثن
  

  .شمس تبريزي، مقاالت شمس، مولوي، مثنوي معنوي: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد. 
 دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد. 
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  داستان، گفتمان و روايتگري: روايت شناسي حكايت هاي مرزبان نامه در سه سطح

  با تكيه بر حكايت دادمه و داستان
  بهرام خشنودي چروده 

   انقاهميثم رباني خ
  

. پژوهش حاضر، حكايت هاي مرزبان نامه را از ديدگاه روايت شناسي ساختارگرا بررسي مي كند
هدف اين پژوهش آن است تا نشان دهد در شكل گيري يك متن روايي چه عناصر و مولّفه هايي نقش 

كره ي اصلي مقاله، دارند؟ حكايت هاي مرزبان نامه تا چه اندازه از ساختار روايي برخوردار هستند؟ در پي
سطوح سه گانه ي يك متن روايي يعني داستان، گفتمان و روايتگري معرفي و سپس به عناصر و مولّفه 

نويسندگان پس از بررسي اين عناصر . هايي كه در شكل گيري يك متن روايي نقش دارند اشاره مي شود
تيجه مي رسند كه حكايت هاي مرزبان نامه و مولّفه ها در حكايت دادمه و داستان به عنوان نمونه، به اين ن

سطح داستاني و زيرداستاني نسبت به . از سه سطح فراداستاني، داستاني و زير داستاني تشكيل مي شود
در بازنمايي گفتار و افكار . هم كاركردي مضموني دارد و قابل تأويل به يك جمله ي تشبيهي مي باشد

مي شود و بيشترين بسامد صدايي از آن شخصيت ها مي شخصيت ها و راوي از گفت و گو استفاده 
. در مجموع، حكايت هاي مرزبان نامه با عناصر و مولّفه هاي روايت شناسي ساختارگرا تطابق دارد. باشد

  .از اين رو، مي توان براي تمام حكايت هاي مرزبان نامه يك ساختار روايي مشابهي ترسيم كرد
  

  . ستان، گفتمان، روايتگري، مرزبان نامه، حكايت دادمه و داستانروايت شناسي، دا: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 ات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا، آستارااستاديار زبان و ادبي 
 ات فارسي دانشگاه آزاد واحد اردبيل، اردبيلدانشجوي زبان و ادبي 
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  فردوسي و نيازهاي نسل ما

  وحيد خليلي اردلي
  
    يكي از نيازهاي بنيادين نسل ما، به ويژه جوانان، كه رهگذران اصلي گذارِ پارادوكسيكال سنّت و 

ان كه شهرت و مقبوليت جهاني دارند، به شمفاخر ادبي» چگونه«و » چرا«اند، اين است كه بدانند مدرنيته
براستي فردوسي به : پرسندخورد و به همين دليل نيز در مواجهه با فردوسي بزرگ از خود ميدردشان مي

  خورد؟چه درد ما مي
هاي    صدها سال است كه براي ماندگاري نسخة شاهنامه و كالبدشكافي متن آن، براي يافتن اليه

هزاران كتاب ارزشمند و مقالة مفيد . شودشة فردوسي، تالش، پژوهش و كنكاش ميگوناگونِ سخن و اندي
نمايد، اين است كه نوع زندگي است؛ اما آن چه قابل تأمل ميمايه نگاشته شدهدر واكاوي آن متن گران

يافته بشر، با قرون گذشته كامالً متفاوت شده و نيازها و رازهاي زندگي اجتماعي و مدرن ما رنگ ديگري 
چنين دنياي پيچيده و نو اش و همهاي ارتباطي سريع و شگفتها و ويژگيعصر اينترنت، با مؤلفه. است

- ها و دست يافتن به هدفهاي بشر و چگونگي چيرگي بر نگرانيها و آرماندغدغه» نانوو بيو تكنولوژي«

اي، ا چنين رويكرد ديگرگونهدر چنين روزگار متفاوت، ب. ها و آرزوهايش را از جنس ديگري كرده است
هاي بايسته در گسترة ادبيات كهن ايران زمين، پاسخ به آن پرسش كليدي نيز از در كنار پژوهش

بر همين پايه، در اين مقاله سعي شده تا با ارائة تعريفي . هاي مهم خانوادة بزرگ ادبيات استمسئوليت
سل تازة روزگار ما و تحليل برخي از الگوهاي ها و نيازهاي نشناختي از نسل و بررسي ويژگيجامعه

به دست ما ... فردوسي كه در قالب يك يا چند بيت، به عنوان يك بستة فرهنگي، اجتماعي، علمي و
رسيده، به پرسش فوق پاسخي در حد بضاعت اندك نويسنده داده شود و هم چنين با وجود تفاوت 

مه، مشخص گردد كه فردوسي براي كدام درد از اساسي بين زندگي نسل ما و نوع زندگي عصر شاهنا
  .استاي در خور براي عالجش پيچاندهگر است و نسخهدردهاي ما درمان

  
  . فردوسي، شاهنامه، روزگار ما، زندگي مدرن، دردها و دغدغه ها :هاكليدواژه
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  بوي بويا

  )بو و باز تاب آن در ادب فارسي(
  دكتر احمد خواجه ايم

  مي مشهديسيده ريحانه غن
  

ي انسان دچار نوساناتي  گانه آوري نوين كاركردهاي قواي پنج ي بشري و فن به موازات پيشرفت جامعه
هاي بصري كه تقريبا تمامي فراز و فرود زندگي امروز  اند مانند جلوه برخي رو به تزايد گذاشته. شده است

ويايي و شامه و جنبه هاي مختلف آن از اند؛ كه ب بشر را در نورديده است و برخي با كاهش مواجه گشته
نان وادي ادب كاركردهاي   دواوين شاعران و آثار منثور خامه ز در متون كهن و. رود آن جمله به شمار مي

تواند به روشن شدن برخي  متنوعي از بو، سراغ داريم كه تحليل و پژوهش در آن ها عالوه بر آن كه مي
اي بازتاب  تواند چونان آيينه ظير خاقاني و انوري كمك كند؛ ميگويي ن ابيات ناروشن شاعران مغلق

هاي خوش و ناخوش و مطبوع و نامطبوع  ي مظاهر و مصارف و تنوع مشمومات و كاركردهاي بوي دهنده
عالوه بر استفاده از عطرها و مشموماتي .ي ادب كهن پارسي باشد ي گذشتگان و بالطبع در پهنه در جامعه 

يابي و پيدا كردن  ها در تشيحذ قواي دماغي در گذشته از بو براي راه تنبو و انواع گلمانند گالب و دس
ها با استفاده از  حيوانات و افراد گمشده و ساخت شراب با مشك و براي رديابي اسبان و شتران در جنگ

گيران  شنيعالوه بر آنان در دربار شاهان عالوه بر چا.است شده ي آنان بهره گرفته مي پشك باقيمانده
كساني نيز بوده اند كه در بهبود بوهاي خوش و افزودن آن به غذاها و خوردني ها و ستردن بوهاي 

اين پژوهش بر آن است كه ضمن تعريف .اند ناخوش از لباس و ماكوالت و و مشروبات تخصصي داشته
 بپردازد و سپس با و تحديد كاركردهاي بو در نزد قدما به بازتاب آن در ادب منظوم و منثور پارسي

اند به پيوند  گذاشته ها تأثير مي چه بازتاب آن بر بوي و نيز آن ها  هاي بوي  تفكيك و دسته بندي تأثيرگذاري
به عبارتي ديگر روشن سازد كه استحباب استحمام و .آن با منابع ديني در قرآن و حديث نيز اشاره كند ،

ي   بازتابي وسيع يافته اند؛ روي ديگر كاركردهاي عاشقانهتعطير در نماز كه در متون عرفاني ادب پارسي
بو و  مهر از سر نامه برگرفتم گويي كه سر گالبدان است :فرمايد نمادي است كه مثالً سعدي مي آن 

________________________________________________________________________ 
 دانشگاه حكيم سبزواري استاديار زبان و ادبيات فارسي 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه حكيم سبزواري 
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در اين  از مواردي است كه اختصاراً ... استفاده از آن در پزشكي و شهرهاي مشتهر به بوهاي مطبوع و
  .است شدهمقاله بدان پرداخته 

   
   .هاي خوش و ناخوش، ادبيات منظوم و منثور، كاركردهاي بويايي بو، بوي: كليد واژه ها
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  بررسي ويژگي هاي دستوري دره نادره استرآبادي
  سميه خورشيدي

  
متون مصنوع ويژگي هايي دارند كه .    دره نادره يكي از متون مصنوع قرن دوازده ادبيات فارسي است

باتوجه به دوره اي كه ميرزا مهدي خان زندگي مي كرده،برخي از اين ويژگي .مشترك استاغلب بين آنها 
در اين پژوهش به بررسي برخي ويژگي هايي دستوري اين اثر پرداخته،كه سبك .هاخاص اين اثر است

بعضي كاربرد هايي كه در اين اثر مشاهده مي شود ،استفاده . شخصي ودوره شاعر را نيز نمايان مي كند
فراوان از واژگان واصطالحات عربي،آيات قران،ساختن تركيب هاي اسمي وفعلي جديد، ايهام هاي 
مركب؛ فعل هاي مركب بيش از نوع ساده و پيشوندي كه خاص اين متن مي باشد ؛سجع وجناس هاي 
بي شمار بويژه جناس خطكه كاربردهاي بسيارمبتكرانه اي را دركل اثر مي بينيم وهمچنين بسياري 

كه از مختصات نثر ....تمثيل ،وصنعت عكس،تناسب؛درج اشعار عربي وفارسي و: زويژگي هاازجملها
  .مصنوع است،دراين اثر به شيوه هنرمندانه بكاررفته است

  
  .ميرزا مهدي خان استرآبادي،دره نادره،ويژگي هاي دستوري: ها واژه كليد

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي                                              
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  ملي فرهنگ در آن ثيراتتا و فارسي ادب و زبان در وارداتي واژگان وتحليل نقد

  حكيمه خوش نظر
  

االيام، توانسته است در مقابل  هاي كهن، زبان رسمي و ملي ايرانيان از قديم فارسي به عنوان يكي از زبان
شود، هويت خود را  ها و تعامالت ميان زباني پديدار مي تغييراتي كه عمدتاً از مجاورت با ديگر زبان

هاي علمي، جهاني  پيشرفت. ناپذيري آن نيست ه و قدمت، دليلي بر آسيبمحفوظ نگه دارد، اما اين سابق
دهد زبان فارسي را  هايي كه در عرصه اقتصاد تكنولوژي، فرهنگ و ديگر امور انساني رخ داده و مي شدن

لذا بررسي سيل ورود .هاي زباني و فرهنگي و تغيير قرار داده است بيش از گذشته در معرض مجاورت
اتي به زبان فارسي و در عين حال سير تحوالت قاعده مند زباني و هم چنين انواع قرض واژگان وارد

  .گيري زباني و بررسي تحوالت زبان فارسي ديروز و امروز ساختار كلي اين مقاله را تشكيل مي دهد
  

  .زبان فارسي، تحوالت زباني، قرض گيري زباني، واژگان بيگانه،زبان ديروز و امروز :ها واژه كليد
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  مقايسه ي تطبيقي شعر پايداري ايران و جهان
   علي خوشه چرخ آراني

  
ادبيات پايداري شاخه اي از ادبيات فارسي است كه موضوع آن مقاومت و دالورمردي افراد يك مدت 

اگر پديده جنگ در فرهنگ و . يا قوم در برابر هر گونه تجاوز به خصوص جنگ هاي نا خواسته است
ل و جوامع انساني امري مطرود است ولي چنان چه سرزمين، شرف ، جامعه و كشوري انديشه ي تمام مل

نگاهي گذرا به آثار ادبي .مورد هجوم و اشغال دشمن قرار گيرد،امري الزم و واجب به حساب مي آيد
جهان و ايران نشان گر اين موضوع است كه ادب مقاومت و پايداري داراي اهميت و جايگاهي واال و 

ي اين آثار، بيداد داخلي يا تجاوز بيروني در همه ي حوزه هاي سياسي،فرهنگي،  ت كه جان مايهويژه اس
ي مذكور بر آنيم تا  در مقاله.اقتصادي و اجتماعي و ايستادگي در برابر جريان هاي ضد آزادي است

ا ذكر و پس بررسي تطبيقي اين شاخه ي ادبيات در آثار شاعران جهان، ويژگي هاي كلي ادبيات مقاومت ر
از آن جايگاه ادب پايداري را در تاريخ اسالم،عصر مشروطه، دوره انقالب اسالمي و سرودهاي دفاع 
مقدس بررسي و در پايان شاخص ها و مشتركات ادبي، فكري وزباني ادبيات مقاومت ايران و جهان را 

  .مورد بررسي قرار دهيم 
  
 .ر، صلح، شاعرادبيات مقاومت، پايداري،جنگ، شع: ها واژه كليد

________________________________________________________________________ 
 مدرس دانشگاه پيام نور آران و بيدگل 



 265  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  جاودانگي و مرگ متون طنز

  مرضيه خير
  دكتر احمد طحان

  
ها انتقاد كرده و طنز يكي از انواع ادبي است كه همراه با خنداندن و مجذوب كردن مخاطب، از بدي

و  براي آگاهانيدن مردم بايد موثر، گيرا متن طنزآميز به عنوان يك وسيله. كوشدها ميدر اصالح ناراستي
-عواملي وجود دارد كه اگر طنزپرداز آنها را به كارگيرد، باعث جاودانه ماندن آثار خود مي. جاودانه باشد

شوند كه متن شود و در مقابل عوامل ديگري نيز وجود دارد كه اگر مورد استفاده قرار گيرند، باعث مي
تواند باعث گيرد مينوشتن به كار ميبنابراين هر طنزپرداز بسته به سبك خاصي كه در . طنزآميز ميرا باشد

در اين مقاله سعي شده است عواملي كه باعث زنده ماندن متون طنز و . زنده ماندن يا مردن اثر خود گردد
  .شوند معرفي گردندهمچنين عواملي كه باعث مرگ زودرس متون طنزآميز مي

  
  .مرگ. جاودانگي. سبك طنزپردازي. طنزپرداز. طنز: ها واژه كليد

________________________________________________________________________ 
 ارشد زبان و ادبيات فارسيكارشناس  
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد فيروزآباد 
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 دگرديسي اسطوره در رمان فارسي

  حامد خيرآبادي
                    **دكتر اكبر شاميان ساروكاليي

  
 نويسندگان اين .رودمدرن به شمار ميهاي مهم رمان مدرن و پستكاربرد اسطوره يكي از مولفه

گري است، حض عصر روشنگرايي مكوشند تا از قدرت اسطوره كه غالباً در تقابل با تاريخها ميداستان
-اما چنين نويسندگاني در رمان. هاي انسان گرفتار جزميت سود جويندبراي تلطيف و تعادل افق انديشه

گيرند، دگرگونشان ها الهام ميپردازند، بلكه از آنهايشان صرفاً به تقليد و باز روايي اساطير گذشته نمي
هاي اسطوره، در اين دگرديسي. آفرينندهاي نو ميسطورهآميزند و حتي اكنند، با اساطير ديگر درميمي

رمان فارسي در آثار نويسندگاني چون صادق هدايت، هوشنگ گلشيري، سيمين دانشور، عباس معروفي 
اي در هاي اسطورهتمايل به بازتاب گسترده و ديگرگونه از روايت.علي رخ داده استو محمد محمد

-حصول تفاوت در نگرش انسان عصر ما و خوانش متمايز او با دورهي معاصر، بي شك مهاي دورهرمان

ها را در رمان نو فارسي ها و دگرديسي آندر اين مقاله، نگارنده علل كاربرد اسطوره. هاي گذشته است
شرايط نامناسب اجتماعي، سياسي وفرهنگي جامعه، ازجمله مضاميني هستندكه . كندبررسي مي

  .اندها اشاره كردهروش دگرديسي اساطير به آننويسندگان رمان فارسي،با
  

  . د گرديسي اسطوره، رمان فارسي، مدرنيسم، پست مدرنيسم:كليد واژه

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه بيرجند 
 استاديار دانشگاه بيرجند 
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  شعر و شاعري، سنّت و نوآوري در نگاه منتقدان معاصر ادب فارسي و عربي

  حسن دادخواه 
  غالمرضا كريمي فرد
  مهدي باپيروند 

 

در گذشته . گذشته مورد توجه اديبان و منتقدان بوده استشعر يكي از موضوعهايي است كه از 
ولي با آغاز دورة معاصر و به پيروي از نقد ادبي در ادبيات  معيارهاي نقد شعر بيشتر ذوقي بوده است

هاي در اين مقاله ، ديدگاه. غرب، معيارهاي نقد ادبي نوين در ادبيات فارسي و عربي پي ريزي گرديد
منتقدان در اين .  دو ادب در زمينة شعر و شاعري و سنّت و نوآوري آورده شده استمنتقدان برجستة اين

اند تا از اند و هر يك كوشيدهدو ادب با معيارهاي نوين به بررسي و نقد مفهوم شعر و شاعري پرداخته
 فارسي با آغاز دوره نوگرايي در شعر در هر دو ادب. نگاه خود شعر و شاعري را مورد واكاوي قرار دهند

و عربي، بحث سنّت و نوآوري نيز مورد توجه قرار مي گيرد تا آنجا كه برخي منتقدان، ادبيات سنّتي را با 
. كنندروح زمانه سازگار نمي بينند و نزد برخي ديگر ، سنّت و نوآوري با هم و در كنار هم معنا پيدا مي

، اين است كه شعر و معاني آن و ذوق شاعر، توان دريافتهاي بسياري از اين منتقدان ميآنچه از ديدگاه
بر همين پايه ،  ذهن و . بايست با زمانه هماهنگ و بيان كنندة عواطف و احساسات دوران خود باشدمي

  .زبان شاعر نير بايد از هر قيد و بندي آزاد باشد
  

  .يشعر و شاعري، سنّت و نوآوري، ادبيات معاصر فارسي و عربي، نقد ادب: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشيار زبان و ادبيات عربي دانشگاه شهيد چمران اهواز 
 دانشيار زبان و ادبيات عربي دانشگاه شهيد چمران اهواز 
 ن و ادبيات عربي دانشگاه شهيد چمران اهوازكارشناس ارشد زبا 
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  بررسي نقش ساخت اطالعي، در ديريابي شعر صائب

  نغمه دادور
  

اي  صائب تبريزي يكي از سرآمدان طرز خويش است كه سالهاست اشعار وي به عنوان نمونه
هاي  برجسته از غزل مضمون مورد بحث و فحص قرار گرفته و بسياري برآنند كه هنوز يك از صد گره

نمايد و امري محال؛ اما  گرچه ادعاي حل اين مشكالت الفي گزاف مي. معناييِ آن نيز گشوده نشده است
هاي  در اين جستار خواهيم كوشيد تا با نگاهي ساختارشناسانه به نحو در ديوان صائب و بررسي تفاوت

واضح است كه پس از . اشعارش دست يابيم 1پربسامد آن با نظم پايه و معيار دوران او، به ساخت اطالعي
توان برخي از مهمترين عوامل نحوي مؤثر در ديريابي شعر   از ساخت اطالعي، از يكسو ميرمزگشايي

توان كليد فهم بسياري از ابيات دشوارفهم  وي را استخراج نمود و از ديگرسو بر مبناي اين ويژگيها، مي
  .ديوان صائب را يافت

  
 .استدالل نحوي. گروه نحوي. ساخت اطالعي. نحو: ها واژه كليد

________________________________________________________________________ 
 دانشگاه فردوسي مشهد. دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي. 
 .كند ساخت اطالعي عبارت است از اينكه جمله چگونه چيزي را بيان مي. 1 
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  خوانش بينامتني شرق بنفشه اثر شهريارمندني پور

  بيتا دارابي
 

نظريه پردازان امروزي بر اين باورند كه هر متن مجموعه اي است بر گرفته از منابع گوناگون فرهنگي و 
ديگر هيچ متني در انزوا شكل نمي گيرد و  از نشانه هايي كه منجر به خلق آن گرديده، و به بياني سرشار

 آن را بدون ارتباط با متون ديگر خواند يا تفسير كرد، بنابراين خوانش بينامتني كه با حركت نمي توان
در برخي موارد . ديگر آگاه مي سازد ميان متون صورت مي پذيرد، مخاطب را از ارتباط يك متن با متون

 روشني محسوس در متن اصلي به  اثر شهريار مندني پور، حضور متون ديگرشرق بنفشهبينامتنيت مانند 
در واقع در اين اثر مؤلف نشانه هايي به كار مي برد كه با بررسي اين نشانه ها مي توان بينامتن را . است

در اين مقاله نگارنده بر آن است، با بررسي نشانه هاي موجود در . تشخيص داده و منابع آن را شناخت
استفاده از اصطالحات خاص عارفانه صورت كه بيشتر در قالب ذكر نام كتاب هاي عرفاني و شرق بنفشه 

طريقت و سلوك عارفانه محسوب  طي پذيرفته، به تعريف وادي هفتم يا فنا كه از مراتب حائز اهميت در
 .مي شود، بپردازد

  
 .مرگ آگاهي، عرفان، تصوف، فنا بينامتنيت، طي طريقت، هستي در نيستي،: ها واژه كليد

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي 
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  آموزش انشا  در دوره متوسطه

  آموزي و ايراناهدي از چند كشور پيشرو در زبانشو
   طوسمريم داناي

  
 تبيين ي متوسطه و نيزدر دوره) نوشتن خالقانه(آموزش انشا  تدوين شاخصپژوهش حاضر با هدف 

هاي اين پژوهش عبارت بودند پرسش. ي تحصيلي انجام شد در اين دوره آنآموزش نقاط قوت و ضعف
آموزش انشا فارسي ) ي متوسطه چيست؟ بشا در آموزش زبان ملّي در دورهشاخص آموزش ان) الف: از

ي آموزش ي ايران چه نقاط قوت و ضعفي دارد؟ جامعه آماري پژوهش حاضر برنامهي متوسطهدر دوره
، )2004(ي آموزش زبان ملّي آمريكا ي آماري شامل برنامهنمونه. ي متوسطه استزبان ملّي در دوره

بود كه با ) 1386ويراست (ي متوسطه ي آموزش زبان فارسي در دورهو راهنماي برنامه) 2007(انگلستان 
ي آموزش هاي ياد شده محتواي برنامهبراي پاسخ به پرسش. شده انتخاب شدندتعيينپيشهاي ازمالك

حاضر پژوهش . ي كيفي تحليل و بررسي شدندي متوسطه به شيوهزبان ملّي كشورهاي ياد شده در دوره
ي آموزش زبان ملّي در كشورهاي آمريكا و انگلستان تعريف مفهومي و عملياتي از نشان داد كه در برنامه

-هاي آموزش انشا به تفكيك پايه و دورهشود و سپس در راستاي تعاريف مطرح شده هدفانشا ارائه مي

شده و بديهي  انشا امري دانستهي آموزش زبان فارسي،اما در چارچوب برنامه. شودهاي تحصيلي ارائه مي
-هاي آن نيز معرفي نميمهارتشود و خردهشود چرا كه تعريف مشخصي براي آن مطرح نميفرض مي

هاي آموزش آن به صورت عدم تدوين چارچوب مفهومي براي انشا باعث شده است كه هدف. شوند
، انتقادي و با كمك فناوري اطالعات كلّي و مبهم ارائه شوند و آموزش آن به صورتي متناسب با موقعيت

  .ريزي نشودو ارتباطات برنامه
  

  آموزش، تحليل كيفي محتوا شاخصي متوسطه، انشا، دوره: هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه گيالن 
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  تأثير انسجام بر دريافت پيام از متن با بررسي دو شعر
  از سهراب سپهري» خوابي در هياهو«اخوان ثالث و » كتيبه«

  مريم درپر
  

  انسجام واژگانيو  يامل ربطف، عو حذي،ارجاع، جايگزينگوي انسجام متني هاليدي و حسن،        در ال
ها  مطرح حال در پژوهش حاضر، اين پرسش. است شدهابزارهاي انسجام و دريافت پيام از متن برشمرده

 و در شود؟يافت پيام تواند سبب انسجام و دراست كه در شعر و كاربرد ادبي زبان چه عواملي مي
گيرد؟ به منظور  پاسخ آيند، دريافت پيام از متن چگونه صورت ميشعرهايي كه  فاقد انسجام به نظر مي

از سهراب سپهري از نظر كاركرد » خوابي در هياهو«از اخوان ثالث و » كتيبه« هاي فوق، شعربه پرسش
-و ضعف يا فقدان آن» كتيبه« در ابتدا كاركرد عوامل انسجام. استعوامل انسجام مورد بررسي قرار گرفته

كه هر دو متن انتخاب شده ي بعد،  با توجه به ايننشان داده شده و در مرحله» خوابي در هياهو«ها در 
 شده و  آن دو ارائه هاي قابل دريافت ازپذير و چند معنا باشند، يكي از پيامتوانند تأويلشعر هستند و مي

  عبارت ازراهنر  كه شناسي كالسيكاصول زيبايي با شعر اخوانمده كه در پايان اين نتيجه  به دست آ
در پرتو اين نگرش به انسجامي نيرومند دست يافته   وسو  استداند، هممي تناسب و اعتدال ،هماهنگي
 »آوار آفتاب « و»زندگي خوابها«هاي و اشعاري مانند آن در مجموعهسپهري ي »خوابي در هياهو«اما شعر 

اي از  از اين رو در ظاهر مجموعهجهت است؛همهنر سوررئاليستي  ل زيبايي شناسي مدرن و اصوبا
-آن رسد وسرانجام به نوعي وحدت مي است اما فضاهاي خالي  پراكندگي و،داراي گسستگي ناسازها و

 كه شعر در بستر آن  است عميقييدستگاه فكري شاعر و فلسفهاست،  اين وحدت آمدنموجب پديدچه 
  .جريان دارد

  
  .، انسجام، زبان شناسي، زيبايي شناسي كالسيك، زيبايي شناسي مدرنرفرم شع: هاكليدواژه
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  ن ادبيات و فلسفه در ايران و مقايسه ي آن با مغرب زمينگرشي بر پيوند

  مرتضي دررودي جوان
  

ه بنا بر حصري   بشر در سير تكاملي معرفت خويش از حيطه ها و گذرگاه هاي گوناگوني مي گذرد ك
از . منطقي عموم اين گذرگاه ها به دو دسته ي مجزاي معارف عقلي و معارف شهودي قابل انقسام اند

ميان معارف دسته ي نخست، فلسفه و در ميان دست آوردهاي متعلق به دسته ي دوم، هنر و به طور 
وناگون ادبي با فالسفه ي هرچند اديبان بزرگ و مكاتب گ. خاص، ادبيات حايز برترين جايگاه مي باشد

برجسته و نحله هاي مختلف فلسفي قرابت فراوان داشته اند و ميان اين دو قلمرو فرهنگي همواره 
تأثيرات و تأثرات فراواني در جريان بوده است؛ ليكن نشان دادن كيفيت اين تعامالت و تبيين تقدم و 

اند فهم و شناخت دقيق تر مكاتب ادبي و تأخر اين دو مقوله نسبت به يك ديگر از اموريست كه مي تو
نگارنده در جستار حاضر بر آن است كه با بيان تفاوت هاي بنيادين ميان . حكمي را در پي داشته باشد

تأثير فلسفه ي يافتن و ارائه نشانه هايي از  اسالمي و –ادبيات و فلسفه ي غرب با ادب و حكمت ايراني 
ه اي كه فراپيش مي نهد استقالل نسبي ادبيات فارسي از مكاتب فلسفي و اروپا بر ادبيات آن سامان، با ادل

 .بلكه تقدم نسبي آن بر حكمت اسالمي را به اثبات رساند

  
 مكاتب ادبي، مكاتب فلسفي، معرفت شهودي، معرفت عقلي، : كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 اي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطباييدانشجوي مقطع دكتر 
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  نگاهي زيبايي شناسانه به شگردهاي كاريكلماتور نويسي پرويز شاپور
  )بر نظرية فرماليسم و سوررئاليسمبا تكيه (

  ليال درويشعلي پور آستانه
  دكترعلي صفايي

                                                          
نظريه هاي فرماليسم و سوررئاليسم، از نظريه هاي ادبي پركاربرد ومدرني هستند كه شالودة بسياري از 

اين دو نظريه بيشتر از همه به بازي با اضالع مختلف . زي نمودندرينظريه هاي ادبي پس از خود را پي
در اين ميان، . فرم هاي تثبيت شده جهت آشنايي زدايي توجه دارند و فرم را در خدمت محتوا مي دانند

كاريكلماتور كه جديدترين ژانر طنز معاصر است، با مؤلفه هاي فرماليسم و سوررئاليسم از قبيل ايجاز، 
همخواني چشمگيري دارد به ... يي، ادبيت، طنز، ديوانگي و وارونگي زبان، برجسته سازي و آشنايي زدا

گونه اي كه با كاربست اين مؤلفه ها و بدون وابستگي مستقيم به تحليل بالغي سنتي مي توان اين گونة 
كيفي مي كوشد تا اين مقاله، با رويكرد تحليل محتوا از نوع . طنز مدرن را تحليلي زيبايي شناسانه نمود

قلبم را با «ضمن تأملي بر مفهوم  زيبايي شناسي و استقراي تام از مجموعة هشت كتاب شاپور با عنوان 
به كار بست نظرية فرماليسم و سوررئاليسم جهت تحليل زيبايي شناختي اين اثر » قلبت ميزان مي كنم

  .بپردازد
  

  .نز، كاريكلماتوربازتحليل ، تصوير، زيبايي شناسي، ط: ها واژه كليد

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن 
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن 
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 شاعري در ساية تاريخ: وصاف الحضره

  حكيمه دسترنجي
  

 وصاف الحضره، شهاب الدين يا شرف الدين عبداللّه بن فضل اللّه شيرازي،اديب و شاعر ايراني در قرن 
،او را به عنوان اديبي متكلف و مغلق نويس به دنياي تاريخ وصافاثرمعروفش،.هفتم و هشتم هجري است

وصاف .وصاف است» شاعري«اما آنچه تاكنون كمتر بدان پرداخته شده.ادبيات معرفي كرده استتاريخ 
اما متأسفانه كتب .تخلص مي كرده است»شرف«و»وصاف«عالوه بر تاريخ نويسي،شعر نيز مي سروده و 

 به قلم تحرير تاريخ وصافحتي در .تاريخ ادبيات به بررسي اشعار و سبك شعرگويي او نپرداخته اند
استاد عبد المحمد آيتي نيز شعرهاي فارسي وصاف نيامده و اين درحالي است كه وصاف ، هم عصر 

نگارندة اين سطور با تكيه بر .سعدي بوده و از لحاظ ذوق شعري نيز جايگاهي در خور توجه داشته است
بيت 1000، موجود در كتابخانه گنج بخش اسالم آباد بيش از 844نسخة خطي تاريخ وصاف، به شماره 

شعر از وصاف را استخراج و تصحيح كرده و از راه بررسي آن ها به مقام و سبك شاعري وصاف و 
با اين هدف كه اين تحقيق گامي در جهت روشن .تجزيه و تحليل سبك ومحتواي اشعار او پرداخته است
                                                     .                              ساختن بخشي از تاريخ ادبيات فارسي در ايران باشد

  
  .  وصاف شيرازي ، شعر ، تاريخ ، فارسي:  هاكليد واژه
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  پرسش بالغي تشريكي در ادبيات معاصر فارسي

  مصطفي دشتي آهنگر
  

اند مانند امر، نهي، بيان  رشمردهاز گذشته تا كنون، در كتب بالغي براي جمالت پرسشي، اغراضي را ب
اين موارد تقريبا معاني ثانوي اكثر جمالت پرسشي موجود در متون كهن را شامل . …تحسر، ترغيب و

خوريم كه علم  هايي برمي كرد خواننده مدارانه به متن، به پرسش ي معاصر به دليل روي در دوره. شوند مي
اين . شود هاي آنها به ندرت ديده مي  در ادبيات قديم نمونهي آنها سكوت كرده زيرا  معاني سنتي درباره

شود، به دليل متكثر كردن  ي معاصر ديده مي هاي دوره ويژه در داستان جمالت پرسشي كه در اشعار و به
به اين . گيرد تكثير معنا با سهيم كردن خواننده در آفرينش متن صورت مي. معناي متن ادبي اهميت دارد

خواهد متن را  پرسد و با اين شگرد، به صورت غير مستقيم از او مي از خواننده چيزي ميترتيب كه متن 
اين مقاله بعد از آنكه . اند  شده هاي بالغي تشريكي ناميده ها در اين مقاله، پرسش اين نوع پرسش. معنا كند
سان و منتقدان ادبي شنا كند، از مباحث زبان ي ضعف علم معاني سنتي در تبيين اين شگرد بحث مي درباره

 در  هايي از جمالت پرسشي گيرد و در پايان به ذكر نمونه در تبيين نظري جايگاه اين نوع پرسش ياري مي
  .پردازد شعر و داستان معاصر مي

  
ي كارگفت، رويكرد  ي جمالت، جمالت پرسشي، گفتمان، نظريه علم معاني، اغراض ثانويه: كليد واژه ها

 .خواننده مدار به متن

________________________________________________________________________ 
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه واليت 



276  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

  ادبيات و رويكردهاي آن
  مهدي دشتي

  
   رويكرد اصلي ادبيات تأثير است و نشانه تأثير، تغيير؛ تغييري كه در ذهن، زبان يا رفتار مخاطب و گاه 

اين، اولين و اصلي ترين رويكرد ادبيات است و باقي اعم از تعليم، پس از آن قرار مي .هر سه رخ مي دهد
نا چيست؟ به گمان راقم اين سطور، از آنجاست كه ادبيات، هنر است و رويكرد و اما دليل اين مع  گيرد

هنر نمي خواهد چيزي را به ما بياموزد بلكه مي خواهد آنچه را كه مي دانيم، در ما . اصلي هنر، تأثير است
 آورد كه اگر بيدار كند و فعليت بخشد، به عبارت ديگر هويت فراموش شده يا مورد تغفّلِ ما را به يادمان

لذا آموزش ادبيات وقتي مفيد است كه اصل  مذكور   اين بشود، ما تغيير مي كنيم و تولدي ديگر مي يابيم
رعايت شود نه آنكه مخدوش گردد و به جاي جذب مخاطب و تأثير گذاري، او را از ادبيات دور 

 به عنوان مباحث ادبي، مطرح غرق شدن در جزئيات مواد سازنده آثار ادبي كه امروز در همه جا.سازد
است و غالباً تحت تأثير نظريه پردازان غربي است، حاصلي جز ابهام، دوري و سرگرداني و نهايتاً ستَرون 

به همين خاطر امروز، ادبيات در متنِ جامعه، زنده تر است تا در دانشگاه ها و محافل . شدن ادبيات ندارد
البته ادبيات، راه خود را رفته و مي رود و زاوية . ين بدين عناوينباصطالح ادبي و مجالت و نشريات مز

ميان آن و آنچه در درسها و بحثهاي باصطالح ادبي مي گذرد، روز به روز بيشتر مي گردد و تجربه 
  .تاريخي هم نشان داده است كه آنچه باقي مي ماند، ادبيات است و نه مباحث مدعيان ادبي

  
 .ت، زبان، هنر، قرآن، تأثيرادبيا: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي 
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  تصوير آتش زايا در شعر نيما يوشيج

  نسرين دفترچي
    مهدي ممتحن

  
گاستون باشالر شناخت تخيل شاعر از وراي تحليلِ تصاويرِ ادبي را مبناي انديشة خود قرار مي 

؛ يا همان » خاك«و » آتش«، »باد«، »آب«او تصاويرِ مورد مطالعة خود را بر اساسِ عناصرِ چهارگانة . دهد
كه از دير باز در تمدنِ كهنِ شرق نيز مطرح بوده است، قالبي براي سنجشِ عناصرِ مؤثر بر روي » آخشيج«

مطرح است كه » تولد دوباره«نيما يوشيج، كهن الگوي ققنوس در شعرِ . تخيلِ نويسنده در نظر مي گيرد
اين مقاله اين است كه عنصر آتشِ نهفته در هدف از . آتش  آفريده مي شود  تصويري بر محور عنصر

  .  نيما يوشيج را با استناد به ديدگاه گاستون باشالر مورد تحليل قرار دهيمققنوسِتصويرِ 
  

 .عناصرِ چهارگانه، تخيل، آخشيج، كهن الگو، اسطوره، آتش، تولد دوباره: كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
 ريدانشجوي دكت 
 دانشيار دانشگاه آزاد جيرفت 
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 اصرخوانشي ساختارگرايانه ازعاشقانه ترين داستان مع

  "داشتم  بار ديگر شهري كه دوست مي"
  شهرام دلشاد

  
بي ترديد عوامل متعددي در پسنديدگي يك اثر ادبي موثر مي افتد كه ممكن است به حوزه لفظ يا معنا 
مربوط باشد كه بيشتر به ساختار و فرم سخن نوسينده  مربوط است، لذا بايد بيشتر از ديدگاه نقد ساختار 

ي به آثار ادبي نگاه كرد ،داستانهاي عاشقانه معاصر فارسي از حيث بررسي ساختار گرايانه و فرماليست
 بار ديگر شهري كه " اي كه دارند داراي اهميت فراوان هستنند ، رمانتيك وشاعرانهگرايانه بدليل فضاي 

مي آيد  از نادر ابراهيمي يكي از شاهكارهاي بي بديل عاشقانه هاي داستاني ما بشمار "دوست مي داشتم
،اما با اين وجود هر چند اين داستان ، انباري از جمالتي لطيف و عميق با مفاهيمي زيبا و تاثيرگذار است

بنابراين، نگارنده در اين مقاله بر آن است، با .از لحاظ شيوه داستان پردازي داراي اهميت فراواني هست
و يكي از ) از فرايند پايدار و ناپايداراستفاده (هاي جديد تحليل داستاني، نقد روايتي  كاربرد شيوه

هاي  شناسي، ارتباط ميان شخصيت هاي برتر نادر ابراهيمي،را بررسي و تحليل كند و به ياري روايت داستان
اي را براي آشنايي با داستانهاي  را تبيين نمايد و به اين ترتيب زمينهوديگر عناصر داستاني داستاني 

پردازي اين  ي داستان هاي نادر ابراهيمي در اين زمينه  و شناخت شيوه شهعاشقانه معاصر فارسي و اندي
   .نويسنده فراهم آورد

  
  .ادبيات معاصر ايران، داستانهاي عاشقانه ؛ ساختار گرايي ، نادر ابراهيمي  : د واژه هايكل
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  بلعمي درتاريخ اشتقاقي وندهاي

  ناديه دلفاني
  محمود عباسي

  
وط به زبان فارسي ـ اين ميراث گرانقدر ملي و فرهنگي ايرانيان ـ بر كسي اهميت تحقيقات مرب     

پوشيده نيست تاكنون پژوهش هاي زيادي در اين زمينه صورت گرفته ولي هنوز مواردي مي توان يافت 
از آن .ي آن ها ضروري به نظر مي رسد ، ساختمان واژه يكي از اين موارد است  كه بررسي بيش تر درباره

زبان فارسي زباني تركيبي است ؛ يعني مي توان از پيوستن واژه هاي زبان به يكديگر يا افزودن جا كه 
( پيشوندها و پسوندها به آن براي بيان مفاهيم تازه بهره گرفت ، مي توان با بررسي واژه هاي غير بسيط 

ستخراج كرد و در در آثار گذشتگان ، الگوي ساختواژه را از آنها ا) مشتق ، مركب و مشتق ـ مركب 
يكي از آثار ارزشمند غني زبان و ادب فارسي تاريخ بلعمي .ساختن واژه هاي جديد از آن ها بهره برد 

است ، اين كتاب سواي جنبه هاي تاريخي ، زباني بديع و شگرف دارد و در سراسر آن واژگان مشتق ، 
و واژه هايي شاخص در آن وجود مركب و مشتق ـ مركب براي بيان مفاهيم تاريخي به كار رفته است 
 ، بنيرو، با هيبت، ميران ، تبش: دارد كه به جرات مي توان گفت مختص خود بلعمي است مثل 

 در تاريخ بلعمي است ، ابتدا كتاب اشتقاقيموضوع اين مقاله پسوند هاي. . پذيرفتار،فروختار،بزرگفرمدارو
شتق آن استخراج گرديد و سپس با استفاده از تاريخ بلعمي به صورت دقيق مطالعه شده و واژه هاي م

منابع متعدد ساختمان واژه ها مورد بررسي قرار گرفت و واژه هاي مشتق با نمونه مثال هايي ذكر گرديد 
ابتدانمونه . باتوجه به بسامدباالي وندهاوپرهيز ازاطناب مقاله فقطپسوندهاموردبررسي قرارگرفته است.

  . اژه ها باآدرس سطروصفحه ذكر شده استمثال هايي آورده شده وبقيه و
  

  .زبان فارسي،تاريخ بلعمي،واژه هاي مشتق،پسوندها:كليدواژه ها
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  حافظ و بوسعيد دو هم مشرب
  )ارتباط فرازباني اسرارالتوحيد و غزليات حافظ ( 

  مهدي دهرامي 
  جليل مشيري

  
بر اساس اين نظريه ، هر متني . است  بينامتنيت يكي از رويكردهاي خوانش متن در ارتباط با متون ديگر 

به تعبير ديگر، بينامتنيت ، تعامل و گفتگوي بين آثار . برخاسته و شكل يافته  از متون پيش از خود است 
در اين راستا انديشه هاي يكسان ، واقعيت هاي اجتماعي و سياسي ، . و هنرمندان را تشريح مي كند 

در پر رنگ كردن ... ي رايج يك ژانر ادبي ، مشرب يكسان و فرهنگ همگاني و مردمي جامعه ، سنت ها
حافظ و ابوسعيد داراي تشابهات روحي و عقيده اي بسياري اند كه اين . اين ارتباط ها تاثير گذار است 

در اين مقاله سعي . تشابهات موجب گفتگوي فرازباني دو متن غزليات حافظ و اسار التوحيد شده است 
عالوه بر اينكه به بررسي  بر همين اساس،. متن بر اساس يكديگر باخواني شودند بر اين است اي ندو 

عوامل بيروين و زمينه هاي تعامل و گفتگوي بين آنها پرداخته شده ، تشابهات اين دو متن در دو حوزه 
ي مكتبي و اختاصي نيز تحليل و بررسي دشه تا نشان داده شود حافظ و ابوسعيد از نظر شخصيت و 

  . شه قرابت هاي بسياري با هم دارند اندي
  

 بينامتنيت ، ارتباط فرازباني ، اسرارالتوحيد، غزليات حافظ، تعامل ، تشابهات مكتبي و  :ها كليد واژه
  .  انديشه اي 
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  سمفوني مردگانرمان  زماني در ناهمخواني

  پورپيمان دهقان
  

ار ساعته و چهل و دو ساله روايت شده در رمان سمفوني مردگان كه در دو بستر زماني بيست و چه
هايي در پي و سفر از حال به گذشته، ناهمخوانيدراست، به سبب يادايادهاي ذهني، آمد و شدهاي پي

در . شودي شورآبي ديده ميخانهي خشكبار معتبر به سمت قهوهاشاره به روز حركت اورهان، از حجره
، به سبب دو پاره ساختن موومان يكم در رمان راه يافته روايت سيال معروفي، اين ناهمخواني زماني

ياد شده » جمعه«هايي ديگر، و در پاره» دوشنبه«هايي از متن، روز برادركُشي، است؛ تا جايي كه در پاره
اي را در دانيم عزم اورهان براي كُشتن برادرش، بستر زماني بيست و چهار ساعتهاست؛ حال آنكه مي

پنجشنبه روزي زمستاني، درست سر ساعت دو بعدازظهر آغاز شده؛ اما نويسنده از جمعه گيرد كه از برمي
در اين نوشتار، گذشته از يادآوري ناهمخواني زماني در روايت عباس معروفي در . به دوشنبه رسيده است

 نيز ي موومان يكم از سمفوني مردگان، اين روايت ناهمگون را بيرون از يك اشتباه زمانيدو پاره
اي و حذف زمان تاريخي، اورهان را فارغ از نگريستيم؛ به اين معني كه با قائل شدن بر زمان اسطوره

چه كسي شاعر را «همچنين، نقدي بر نقدهاي هوشنگ گلشيري در . اشراف بر ماضي و مستقبل ديديم
و جواد اسحاقيان در ) »سمفوني مردگان«درونكاوي رمان (» ازل تا ابد«، الهام يكتا در كتاب »كشته است؟

  .ايمداشته» از خشم و هياهو تا سمفوني مردگان«كتاب 
  

  .ايعباس معروفي، سمفوني مردگان، زمان، زمان اسطوره :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 ات فارسيآموختهدانشي كارشناسي ارشد زبان و ادبي 



282  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  تأملي در اصطالحات مكاشفه و مشاهده عرفاني

  احمد دهقان
 

اهده و قرب و نزديك مكاشفه يعني درك و دريافت چيزي كه كه بر فهم انسان پوشيده است و مش
شدن است ، ولي معني اصطالحي هر دو به هم نزديك است و بيشتر به معني ديدن حق است و به قلب 

در اين گفتار اين اصطالحات از ديدگاه عرفاني به معناي وسيع و با شموليت .و چشم مربوط مي شود
و از . مي نگريسته مي شودمكاتب بزرگ از جمله اسالم، مسيحيت و زرتشت و با محوريت عرفان اسال

منظري ديگر آنها را بر اساس بنيان هاي ساختاري آنان كه مشتمل بر پيكرپذيري انديشه، و سفر به 
اين پژوهش نشان مي دهد كه مشاهده و مكاشفة بنيان .ناخودآگاه است، مورد بررسي قرار گرفته است

گاه و دريافت مفاهيم فراوري شدة ذهني و هاي ساختاري يكساني دارند و در واقع هر دو ارتباط با خودآ
ديدن تصاويري است كه در اثر پردازش عناصر اعتقادي و داده هاي محيطي در اثر سالها تمركز در ذهن 
ساخته مي شود و در رؤيا و يا در حالت بيداري به صورت پيكرينه شده قابل مشاهده است، بخش عمدة 

ت هاي گذشتگان جستجوگري است كه با وجود مجهوالت اين تجارب منبعث از الگوبرداري از درياف
عظيم شان از پديده هاي جهان در پي حل معماي هستي بوده اند، و تدبر ساليان آنها در كاينات باوري 

عناصرشهودي اين متفكران حاصل همين جستجوگري و . عميق به جهان غيب را در آنها ايجاد كرده است
  .م استنگرش ژرف آنها در پديده هاي عال

  
  .مكاشفه،مشاهده، عرفان، پيكرپذيري انديشه، ناخودآگاه: كليد واژها
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  نقد و بررسي مراثي نظامي گنجوي

  مسعود دهقاني
  زاده حسين رسول

  
، در  ويونانيان  اعراب  همچون گوناگون ملل  از ديرباز در ادبياتبه عنوان بخشي از ادبيات غنايي، مرثيه
  يك مرثيه كه  گفت توان  نظر مي  استواز اين  كار رفته  عمر به وگذرا بودن  رفته ازدست  بر عزيزانِ  سوگ مفهوم
مرثيه در ادب فارسي  .  است ها مشترك  ملت  تمامي  در ادبيات  آن  محتواي  كه  است جهاني  ادبي نوع

 برخي از شاعران وجود داشته است؛ اما در آثار نخستين دوران شعر فارسي از اي ديرين دارد و  سابقه
هاي موفق  نظامي از جمله شاعراني است كه در باب مرثيه نمونه.گردد جزو عناصر اصلي محسوب مي

مراثي نظامي كه اغلب به صورت داستاني هستند از نقاط . هنري بر اساس عناصر عاطفي ارائه كرده است
نون شاعري خود بهره جسته است تا نظامي در اين مراثي از تمامي ف. آيند هاي وي به شمار مي اوج مثنوي

بنابراين مراثي نظامي كامال بيانگر بوطيقاي شعر وي . اشعارش هرچه بيشتر به سمت هنر حركت كنند
بندي مدوني كه از انواع مرثيه در ذهن نويسندگان اين  در اين مقاله مراثي نظامي بر اساس تقسيم. هستند

اي ديگر دارد، بر اساس چهار ديدگاه عاطفه، موسيقي،  مقالهمقاله شكل گرفته است كه نياز به بررسي در 
  .فني و هنري و پشتوانة فرهنگي بررسي شده است

  
  .نظامي، مرثيه، انواع مرثيه، عاطفه، موسيقي، پشتوانة فرهنگي: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تبريز 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تبريز 
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  هاي مثنويارتباطات كالمي در داستان

 محمد ذاكري

   سرعليرضا محمدي كله
  

كوشد تا ضمن حفظ رابطة مثبت  وتن و كمرون، ارتباط حمايتي، ارتباطي است كه ميبر اساس تعريف
مداري، صراحت، برپاية اين تعريف، مسأله. بين دو طرف ارتباط، به حل مسأله مورد نظر نيز بپردازد

 پذيريِگويي، ارتباط با مطالب گذشته، مسئوليتتوضيحي بودن، اعتبار بخشيدن به گيرندة پيام، ويژه
در مقالة حاضر ميزان . فرستندة پيام ودوسويه بودنِ پيام، هشت مشخصة اصلي يك ارتباط حمايتي هستند

هاي داستاني مثنوي و موفقيت يا شكست آنها در ها در ارتباطات كالمي ميان شخصيتحضور اين ويژگي
هاي مثنوي موجب ستانها در داتوان گفت رعايت نشدن اين مؤلّفهمي. برقراري ارتباط بررسي شده است

گسست ارتباط و تبديلِ آن به موضعي دفاعي، و رعايت آنها از سويي حلّ مسأله و از سويي ديگر حفظ 
  .    ارتباط را در پي داشته است

  
  . ارتباط حمايتي، گفت و گو، داستان، مثنوي:هاكليدواژ

________________________________________________________________________ 
 ندانشجوي دكتري مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهرا 
 عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد 
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 در غزل مولوي و حافظ) ع(ي عيسي هاي تلميحي قصه)مايه بن(موتيف

  كتر رحمان ذبيحيد
   يوسفيالهروح

                                                                                                                                         
عني ترين ويژگي آن تكرارشوندگي، ممهم. از اصطالحات رايج در حوزة هنر و ادب است) مايه بن(موتيف

هاي صوري و محتوايي آثار ادبي را نقد و توان جنبهبه كمك موتيف مي. است... افزايي، معني آفريني و 
در حوزة غزل عرفاني مولوي سرآمد ديگر شاعران است و غزل حافظ نيز با اينكه . تحليل و مقايسه نمود

هاي قابل توجه  يكي از جنبه.داراي ابعاد مختلف است، اما وجه عرفاني آن برجسته و قابل بررسي است
خصوص قصص پيامبران است كه بررسي و مقايسة آنها در غزل اين دو شاعر تلميحات قرآني و به

در اين پژوهش ضمن ارائة تعريفي . سازدشباهتها و تفاوتهاي نگاه اين دو شاعر را به اين مقوله روشن مي
عنوان يكي از موتيفهاي رايج در غزل مولوي و به) ع(هاي تلميحي قصة عيسياز موتيف تلميحي، بنمايه
بسيار بيشتر از غزل ) ع(هاي قصة عيسيدر غزل مولوي بسامد و تنوع بنمايه. حافظ، بررسي شده است

عنوان رمز و نمادي از انسان كامل، عشق، معشوق، شمس، روح و را به) ع(مولوي عيسي. حافظ است
) ع(عيسي. ا در اين موتيف، عشق واالي الهي قرار داده استهاي خود ركار برده و محور انديشهعقل به

هاي حافظ محور انديشه. ممدوح است/در غزل حافظ گاهي رمز و نماد انسان كامل و زماني نماد معشوق
لزوم ترك تعلقات و . نيز در اين موتيف گاهي عشق واالي الهي و زماني نيز عشق زميني و انساني است

هاي مشترك دو شاعر مندي از عنايت الهي از انديشهعنوان پير و مرشد براي بهرههپيروي از انسان كامل ب
هاي اين قصه نيز از مشتركات دو توصيف طبيعت با استفاده از بنمايه. روددر اين موتيف به شمار مي

                                   .                 دهدشاعر است كه نگاه عارفانه و عاشقانة دو شاعر را به اين موضوع نشان مي
  

-، كاركردهاي معنايي، انديشه)ع(غزل مولوي و حافظ، موتيف تلميحي قرآني، قصة عيسي: كليدواژه ها

  .  هاي شاعران
     

________________________________________________________________________ 
 عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايالم      
 كارشناسي ارشد رشتة زبان و ادبيات فارسي 
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  روان شناسي رنگ ها در مجموعه اشعار اقبال الهوري

  ندكترآسيه ذبيح نيا عمرا
  دكتريداهللا شكيبافر

  
حاالت وشخصيت و ،چون كالمي گويا براي بازگو كردن خلق و خوي  در ادبيات فارسي رنگ هم

 شادي ها وتحوالت ،موقعيت به كارمي رود؛از نظر روانشناسي نيز رنگ  بيانگر نگراني ها ، ناراحتي ها
باطي بين روانشناسي و ادبيات  در نتيجه مي توان با كمك رنگ پل ارت،روحي رواني شخصيت ها است

روانشناسان با دقت در كاربرد رنگ به بازشناسي اليه هاي پنهان شخصيت افراد مي  .ايجاد كرد
حاوي نكات روانشناختي است كه در اين ابيات و اشعار فارسي مضمون و محتواي برخي از .پردازند

 هنرمندي خود را  اقبال.راحوال گوناگونندوبيانگ،ميان،رنگ جايگاه بسيار ويژه اي را دراين  ساحت  دارد
 بر مي انگيزد و با دقت ديوان خودبه حدي رسانده است كه به كمك رنگ ها شوق خواننده را در سراسر 

 از به كاربردن شاعر به كاربرده شده مي توان دريافت كه اشعارويدر عنصر رنگ و شيوه هايي كه در 
آن جايي كه تا كنون به بررسي رنگ ها از بعد روانشناختي در از .استرنگ ها چه چيز را مدنظر داشته 

كليات اشعار اقبال پرداخته نشده ؛ لذا در اين پژوهش سعي شده با آمار بسامدي رنگ كاركردي در روان 
شناسي در مجموعه اشعار اقبال ومرتب كردن آن ها به ترتيب فراواني با تكيه برتحليل روانشناسي رنگ 

سبز پربسامدترين رنگ در .  روجي در آن ها به وضعيت رواني اقبال نزديك شويم ها وطبقه بندي خ
اشعار اقبال است، كه اين رنگ نشان دهنده ي فرد گرايي واستقالل طلبي شاعر ودنباله رو واليت الهي 

اين رنگ ثبات ومقاومت شاعر را در برابر تغييرات مي .بودن وثبات عقيده وخود آگاهي او مي با شد
  . ند رسا

  
  .  روانشناسي رنگ ها ،اقبال ، ديوان اشعار،روانشناسي لوشر ، نقد روانشناختي :كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه پيام نور 
 استاديار دانشگاه پيام نور 
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  تجلّي قرآن و حديث در ديوان قاسم انوار

  رحمان ذبيحي
  يونس جلوداري
 عليرضا شوهاني

ارسي و عربي ي مطالعات تطبيقي بين زبان فهاي عمدهتأثير قرآن و حديث بر شعر فارسي يكي از زمينه
در قرن نهم نيز . تأثير اين منابع معرفتي همگام با تطور شعر فارسي روي در فزوني داشته است. است

، شاعر )ق. ه  837: م(قاسم انوار . چون قرون پيشين آثار اين توجه در ديوان شاعران مشهود است
وي به . ريم و احاديث دارداي به قرآن كگوي اين دوره، توجه ويژهبرجسته، عارف مسلك و پارسي

اقتضاي تربيت خانوادگي و سنّت عرفا و صوفيه در استناد به قرآن و حديث، با اين منابع معرفتي آشنايي 
در اين مقاله، پس از . ها بهره گرفته استهاي مختلف از آنعميق داشته و در اشعار خود به مناسبت

ي وي از قرآن و حديث از جمله تلميح، تصوير، هاي مختلف استفادهمعرّفي شخصيت شاعر، به شيوه
چنين اهداف شاعر از كاربرد قرآن و حديث هم. اقتباس، تأويل و تفسير، حلّ و ترجمه پرداخته شده است

از جمله توصيف، استشهاد و استناد، تعليل و توجيه، تشبيه و تمثيل و برهان و استدالل بررسي گرديده 
هاي قرآني و احاديث است كه از  بيت متأثّر از آيات، اشارات، داستان900او در ديوان در بيش از . است

جا كه وي شاعري از آن. باشد بيت مي110 بيت و احاديث 802ي وي از آيات اين ميان سهم استفاده
ي غالب اثر شيوه. گيري وي از آيات و احاديث در اين قالب استبهره سراست، بيشترين ميزان غزل

اين شاعر عارف، هنگام بيان معاني و مفاهيم عرفاني . لميحي و بيشتر با هدف توصيف استپذيري او ت
ها وامدار قرآن و خويش از واژگان و اصطالحات عرفاني فراواني بهره گرفته كه در به كارگيري آن

اي كه در سراسر ديوانش برخي آيات و احاديث بيشتر مورد توجه شاعر است؛ به گونه. حديث است
  .  شوندكرار ميت

هاي تأثير  قاسم انوار، ديوان اشعار، ادبيات تطبيقي، تأثير قرآن و حديث بر شعر فارسي، شيوه:كليد واژه ها
  .پذيري

  

________________________________________________________________________ 
 ات فارسي دانشگاهاستادياران گروه زبان و ادبي 
  ات فارسي دانشگاه ايالمدانشجوي كارشناسيارشد زبان و ادبي 
 ات فارسي دانشگاهاستادياران گروه زبان و ادبي 
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  رمانتيسم و مقايسه آن با ادبيات رمانتيسم ايران

  سهيالذوقي
  

هاي خاص خود،   با ويژگيهاي مكتب رمانتيسم اروپايي كه پس از نفوذ به ادب ايران، بروز برخي از جلوه
در اشعار شعراي پس از مشروطه، به ويژه شعراي عصر نيمايي و حتي پس . رمانتيسم ايراني نام گرفته بود

بازگشت به «اما نمود برخي از مولفه هاي اين مكتب از جمله . از آن تا امروز امري بديهي و آشكار است
در آثار شاعران پيش از مشروطه به » ...آزادي و ، احساس گرايي، درون گرايي، )بدوي گرايي(طبيعت 

جستار حاضر، تحليل و . خصوص شاعران ادبيات غنايي ايران نيز امري مسلم و غيرقابل انكار است
پژوهشي است از وضعيت رمانتيك نگاري شاعران عرصه ادبيات ايران تا بر اين باشيم كه فرهنگ و 

به همين دليل عمده محور . هن رمانتيسم محسوب مي گرددادبيات ايران يكي از منابع و آبشخورهاي ك
بحث حاضر تحليل ويژگيهاي رمانتيسم ايراني در آثار شاعران كالسيك ومعاصر مي باشد كه نتيجه آن 

  .محصول، تعمق در اشعار رمانتيك شاعران در مجموعه شعرهاي آنهاست
  

ي، رمانتيسم ايراني، شاعران پيش از رمانتيسم، اصول مكتب رمانتيسم، احساس گراي : ها كليد واژه
  . مشروطه، شاعران پس از مشروطه

  

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتراي دانشگاه واحد كرج- عضو هيات علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمي نظرآباد  
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  انسان كامل از ديدگاه ابن عربي وجامي

  وداد الزيموسي
  

ها و  انديشه. شود هاي كليدي محسوب مي انسان كامل، اصطالحي است كه در عرفان نظري، جزو واژه
 شده، چنان گسترده است كه ارائه تعريف جامع و ديدگاههاي گوناگوني كه دربارة مفهوم انسان كامل ارائه

ها كمابيش وجود  توان گفت اشكال تاريخي انسان گرايي، در تمام ملت مي. فراگير را دشوار كرده است
 گاهي، اين كمال در رب. داشته و آدمي در طول تاريخ، پيوسته در جستجوي انسان كامل بوده است

اي و اساطيري و حتي گاهي در چهرة افراد برجستة تاريخ مملكتي  نهها و گاه در صورت قهرمان افسا النوع
ي پيش اگر چه مفهوم انسان كامل همگام با پيدايش عرفان اسالمي وجود داشته و حتّ. گر شده است جلوه

 مطرح بوده است، با اين …ران هند و يونان و ران ايران باستان و نيز متفكّاز ظهور اسالم، در نزد متفكّ
ن عربي، نخستين عارفي است كه اصطالح انسان كامل را در عرفان اسالمي وضع كرده و آن را با همه اب

نبوغ سرشار خويش در پيوند با ساير اجزاي تفكر خود بويژه مبحث وحدت وجود و مبحث اسماء و 
در دستگاه عرفاني خويش وارد نمود، چنانكه پس از مبحث وحدت وجود و اسماء و . …صفات و 

مين توان سو ت، رسالت و واليت، ميمبحث انساكامل را به همراه مباحث فرعي آن همچون نبوصفات، 
جامي نيزدر مبحث انسان شناسي پا جاي شيخ آكبر نهاده وهمان عقيده اورا .ركن عرفان نظري دانست

  .پيرامون انسان شناسي در لباس نظم وكسوت نثر شرح وبيان نموده است 
  

  .امل، ابن عربي، جامي،عرفان،شيخ اكبرانسان ك:كليد واژه ها
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  اي عرفاني  شناختي در رساله گذر و نظري سبك

  سيدمحمد راستگو
  محمدفريد راستگوفر

  
ي عرفاني ارزشمندي  ي گرانبهاي استاد دكتر اصغر مهدوي، رساله هاي فراوان كتابخانه از ميان نسخه

هاي آغاز و انجام و به  ي ششم كه به دليل افتادگي ههاي سد است به زبان فارسي و به گمان بسيار از آغازه
بررسي اين . ي آن ي ديگري ازآن، نه نام خود رساله شناخته است و نه نام نويسنده دست نرسيدن نسخه

دهد كه گوينده عارفي دانشمند بوده  رساله كه به گمان بسيار بازنوشت مجالس پيري عارف است نشان مي
احمد غزالي و عين القضات همداني كه افزون بر آگاهي بسيار از قرآن و ي كساني چون  است از گونه

گفته از سر  هاي عارفانه نيك آشنا بوده و آنچه مي حديث و علوم شريعت با سلوك صوفيانه و تجربه
هاي زباني  اي از ويژگي تر اين رساله همراه با بازنمايي پاره معرفي گسترده. تجربه و آزمودگي بوده است

خواسته «، »نبودماني«هاي زباني گاه مانند  اين ويژگي. ها پرداخته است يزي است كه اين مقاله بدانآن، چ
بخشند و گاه  نمايند و  اين گمانه را كه اين متن از سده ششم است قوت مي بسيار كهن مي... و » نبودتي

ي هفتمي نزديك  ا متون سدهنمايند و آن را ب تر مي مانند فراواني واژگان و تركيبات عربي اندكي تازه
اي كه در اين متن آمده، به جستاري ديگر  هاي ناب و ناياب عارفانه بررسي و بازنمايي نكته. سازند مي

  .واگذارشده است
  

 .هاي زباني شناسي، مجالس، ويژگي اي عرفاني، سبك رساله: ها كليدواژه

________________________________________________________________________ 
 دانشيار دانشگاه كاشان 
 كارشناس ارشد ادبيات دانشگاه تهران 
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  ي ششم اي ناشناخته از سده  هاي نغز عرفاني در رساله سنجي نكته

  سيدمحمد راستگو
  محمدفريد راستگوفر

  
ي عرفاني ارزشمندي  ي گرانبهاي استاد دكتر اصغر مهدوي، رساله هاي فراوان كتابخانه از ميان نسخه

هاي آغاز و انجام و به  ي ششم كه به دليل افتادگي هاي سده است به زبان فارسي و به گمان بسيار از آغازه
بررسي اين . ي آن زآن، نه نام خود رساله شناخته است و نه نام نويسندهي ديگري ا دست نرسيدن نسخه

دهد كه گوينده عارفي دانشمند بوده  رساله كه به گمان بسيار بازنوشت مجالس پيري عارف است نشان مي
ي كساني چون احمد غزالي و عين القضات همداني كه افزون بر آگاهي بسيار از قرآن و  است از گونه
تر اين  معرفي گسترده. هاي عارفانه نيك آشنا بوده است وم شريعت با سلوك صوفيانه و تجربهحديث و عل

ي آن، چيزي است كه اين مقاله  هاي  ناب و ناياب عارفانه سنجي  اي از نكته رساله همراه با بازنمايي پاره
چه  كه نويسنده آن بر ايناي كه نشان آشكاري هستند  هاي ناب وناياب عارفانه نكته. ها پرداخته است بدان
هايي كه دل  گفته از سر تجربه و آزمودگي بوده است و نه بازگويي سخنان ديگران؛ تجربه و آزمون را مي

اند و در  ي ديگري از شور و شعور آشنا ساخته  اند و او را با گونه و ديد نويسنده را فراخا و روشنا بخشيده
هاي زباني متن  بررسي و بازنمايي ويژگي. اند غزگويي توانا كردهسنجي و ن پي، ذهن و زبان او را به نكته

  .اند ، به جستاري ديگر واگذارشده است كه نشاني بر كهنگي آن
  

  . اي عرفاني، مجالس، منازل سلوك، زبان مرغان، شاهدبازي، تأويل، هويت رساله:ها كليدواژه

________________________________________________________________________ 
 دانشيار دانشگاه كاشان 
 كارشناس ارشد ادبيات دانشگاه تهران 
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  در شعر معاصر فارسي» التفات«بازنگري معنايي 

  مردهللا راددكتر عبدا
  هما رحماني

  
 با در هم شكستن روال معمول كالم، نقش بسيار هاي ادبي است كه ها و آرايه التفات يكي از شگرد  

هاي بالغي عربي و فارسي با عنوان   در بيشتر كتاباين صنعت. مؤثري در بيداري و جذب مخاطب دارد
اين  .اع محدودي براي آن برشمرده شده استعكس تعريف و انو انتقال گوينده از خطاب به غيبت و بر

ي التفات در كتب بالغي، با در نظر گرفتن  مقاله كوشيده است، ابتدا ضمن بررسي روند تاريخي آرايه
 _ هاي ادبيهاي مختلف التفات و كاركرد ي معنايي آن، تعريفي نو و تصويري روشن از گونهتوسعه

حاصل . را در كالم گويندگان و شاعران معاصر به تصوير بكشدبالغي آن ارائه دهد، سپس نقش بارز آن 
هاي بديع اين پژوهش، نشان از آن دارد كه از يك سو؛ التفات با تعاريف و انواع محدود خود در كتاب

هاي متون ادبي معاصر نيست و بر خالف گذشته، تنها با توجه به پيكره و محور سنتي، جوابگوي نياز
-گردانيي معاصر، بيشتر شامل وااز سوي ديگر انواع التفات در دوره. ايي استعمودي شعر قابل شناس

  . ها به دقت و صرف وقت بيشتري نيازمند استهاي معنايي است كه شناخت و كشف آن
  

  . گرداني، بازنگري، شعر معاصرالتفات، توسعه معنايي، وا: ها كليدواژه

________________________________________________________________________ 
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد 
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  داستان پردازي مدرن در داستان هاي مثنوي

   اطمه رحمتيف
  

دست كامالً به اجزاي زنده موالنا چون استادي چيره. پردازي از مباحث اصلي داستان استبحث شخصيت
او  عناصر داستاني را به تناسب نوع قصه و پيام آن مطابق با تعاريف . و عناصر پوياي داستان آشناست

راي آنكه عناصرداستان را خوب به خواننده نويس ب يك داستان. پردازان امروز در مثنوي  به كار گرفته قصه
موالنا در . هاي داستانش آگاه سازد بشناساند بايد او را نسبت به خصوصيات ظاهري و اخالقي شخصيت

هاي ايستا، پويا، قراردادي، تمثيلي، تراژيك، قالبي، تيپ، متناقض،  هاي شخصيت پردازي از گونه شخصيت
هاي داستان او از محيط اطراف، از مغز و ذهنش كه قبالٌ  شخصيت. كند استفاده مي... متضاد، ساده، جامع و

در .  آنها را پرداخته و يا در اثناي سرودن مثنوي به آن شكل و شمايل داده است، شكل گرفته است
ادبيات داستاني قديم، توجه به عناصر داستاني  از اهميت چنداني برخوردار نبوده است و نويسندگان 

دراين مقاله به مقايسه داستاني از موالناو عطار مي پردازيم . كردند ار داستان توجه بدان نميقديم در ساخت
  .تا هنر موالنارادر توانايي پرداختن به عناصر داستاني مدرن آشكارتر سازيم

  
  .داستان پردازي مدرن ، مولوي، عطار:  كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 مدرس وكارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه گيالن 
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  بررسي تطبيقي دو سفرنامه حج

  ر    زهره رحيمي مه 
  تر زهرا دري    دك

  
ها هستند كه به سان  هاي فرهنگي و ادبي كشور ي يكي از بهترين گنجينه ها در زمره     سفرنامه         

آيينهاي، نگرشهاي مرتبط با اوضاع اجتماعي، سياسي، فرهنگي، ادبيو ديني جامعه را به 
اند، به ويژه  ، مورد توجه قرار گرفته هها، با هر شكل و هدفي كه نگارش يافت سفرنامه.تصويركشيدهاند

هاي  در اين ميان سفرنامه. هايي كه از قلم سياحان بزرگ و فرهيختگان ادب خلق شده باشند سفرنامه
سرزمين وحي به صورت عام و خاص از ديدگاههاي گوناگون حائز اهميت به حساب ميĤيند ، رهاوردي 

 سفر خويش را در آن نگاشتهاند،از يك سو با مباحث كه اديبان و نويسندگان با ذوق كشورها وقايع
عارفانه و دريافتهاي ذوقي مرتبط است و از سويي ديگر با دنياي ظاهر و تفاوت فرهنگهاپيوند ميخورد بنا 

هيچ شهري در سراسر جهان مانند مكّه و مدينه تاكنون اين .   شايستهي بررسي است براين از هردو جهت
از اين رو . ترين شهرهاي جهانند هيچ ترديد مقدس اين دو شهر بي. ه استهمه مسافر به خود نديد

ي آن  ي حج از بزرگترين دستاوردهاي فرهنگي ، ادبي ، اجتماعي ومذهبي است كه با مطالعه ها سفرنامه
 اين پژوهش در پي  .توان به نگرش، انديشه، آرمان و توان پردازش نويسنده به جهت ادبي پي برد مي

 تحليل و مقايسه ي دوسفرنامه ي حج از نگاه دو بانوي مسلمان است كه يكي ازآنها غيرايراني تجزيه و
  . است

  
  .سفرنامه ،حج، دوره ي معاصر، زن،دين،نگاه غربي :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات  فارسي 
 زاد اسالمي واحد كرجاستاديار دانشگاه آ 



 295  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

  شيوه هاي اثر پذيري نفثه المصدور از قرآن مجيد
         يداله رحيمي

  
نثور فني و مصنوع فارسي اقتباس و اثر پذيري از آيات يكي از مشخصات و ويژگي هاي بارز متون م

. قرآن مجيد به صورت اركان زينتي است كه از نيمه هاي قرن پنجم هجري در نثر فارسي راه يافته است
نفثه المصدور زيدري نيز از جمله آثار گرانبها و ارزشمند زبان فارسي در زمينه نثر فني است كه بسياري 

شيوه هاي گوناگون مورد استفاده قرار داده است و از اين طريق بر غناي نثر خود از آيات قرآن را به 
اين مقاله در پي آن است كه شيوه ها و چگونگي اثر پذيري نفثه المصدور  از قرآن را مورد . افزوده است

ذيري از شيوه هاي اثر پ... اثر پذيري تطبيقي، واژگاني، تاويلي،تفسيري و. بررسي و تحليل قرار دهد
 بيشترين بهره گيري وي از قرآن به روش اثر پذيري تلميحي مي دهد بررسي نشان. زيدري نسوي است

است به طوري كه مي توان گفت در ميان انواع شيوه هاي اثر پذيري اين شيوه جزو اصالت سبكي او به 
  ..شمار مي آيد

  
  . نفثه المصدور، قرآن، اثرپذيري، نقد:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
دانشگاه اراك      دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي  
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  االسرار در كشف) ع(يليات داستان سليماننقد اسرائ

  و تأثير آن بر عرفانيات ميبدي
  فام حسين رزي

   دكتر عزيز حجاجي
  

هاي زندگي پيامبران، از طريق اديان يهود و نصارا، وارد احاديث و در نتيجه تفاسير قرآن شده  داستان
سرائيليات متأثّر شده، بر متن عرفاني ميبدي در تفسيرش از ا. شود است، كه به آنها اسرائيليات اطالق مي

بندي تفاسير، كتاب وي در زمرة تفاسير عرفاني قرار  هرچند در تقسيم. االسرار تأثير گذاشته است كشف
اين مقاله، نفوذ اسرائيليات را در . گيرد، نه مأثور، اما تأثّر وي از راويان احاديث جعلي مشهود است مي

  . كند  اني اين تفسير نقد و بررسي ميو تعابير عرف) ع(داستان سليمان
  

  .االسرار ، سليمان   اسرائيليات ، تفسير كشف:كليدواژه ها 

________________________________________________________________________ 
 آموختة كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب دانش 
 عضو هيئت علمي و استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب 
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  مطالعه موردي رمان: هاي نويسندگان زن ايرانيچگونگي بازنمايي شخصيت زن در نوشته

  »كنمها را من خاموش ميچراغ«
  )تحليلي از منظر گفتمان شناسي انتقادي(

  مريم رستگار
  ه علويفاطم

  
هاي مختلف تـاريخ ادبـي، بازتـابي از نظـام               ادبيات هر ملّت، با شكل و محتواي خاص خود، در دوره          

شناسي متعلّق بـه    پيش از اين، تصور غالب بر اين بود كه ادبيات و زبان           . شوداجتماعي آن ملّت قلمداد مي    
گـردد كـه    ناسـي علمـي پيـشرو محـسوب مـي         ش اما امروزه زبان   .ي كامالً متفاوت و جدا هستند     دو حوزه 

اي تحليل گفتمان انتقادي نيز، شاخه    . دهدشناس را به سوي مرزهاي ديگر علوم سوق مي        پژوهشگران زبان 
اين رويكرد نوين، بر اين باور است كه هيچ گفتمـاني           . اي، برگرفته از زبان شناسي انتقادي است      بين رشته 

د تا با درنظر گرفتن عوامل بافتي و زباني، روابـط پنهـان قـدرت،               كنخالي از ايدئولوژي نيست وتالش مي     
 هرچند تحليـل گفتمـان انتقـادي، تأكيـد و           .سلطه، نابرابري اجتماعي و سوءاستفاده از قدرت را برمال كند         

هاي سياسي و اجتماعي دارد، اما با پذيرش اين امر كه ادبيات و آثار هنري  توجه خاصي بر متون و گفتمان     
توان با توانند در خدمت ارتباط و انتشار عقايد و افكار باشند، از اين رو متون ادبي را نيز ميدبي هم ميو ا

هاي خاص نويسنده خود را بازتاب      از آن جا كه هر متن ايدئولوژي      .رويكردي انتقادي تحليل و تفسير كرد     
ي از نويـسندگان زن ايرانـي       هـاي يكـ   دهد، هدف پژوهش حاضر بررسي نحوه بازنمايي زنان در نوشته         مي

براي اين منظور با اسـتفاده از       . است، تا نشان دهد كه نگرش زنان به خود و محيط اطرافشان چگونه است             
، كه در مواردي توسط نگارنده تعـديل گرديـده، بـه            )2008( معنايي ون ليوون     -چارچوب جامعه شناختي  

پردازد، تا نشان مي» زويا پيرزاد«رمان نويس معاصر ي ، نوشته»كنمها را من خاموش مي   چراغ«تحليل رمان   
هـا بـه   هـاي آن اند و ميزان رازگونگي گفتههايي بهره گرفتههاي خود از چه مؤلّفهدهد كه زنان در بازنمايي 

براي اين منظور پس از تفكيك جمالت گفتمان مدار از جمـالت غيرگفتمـان مـدار                . چه ميزان بوده است   
   ط شخصيها، جمالت گفتمان مـدار بـر اسـاس الگـوي     هاي زن در اثر فوق و شمارش آن   تبيان شده توس

در نهايت بـا اسـتفاده از       . ها مشخّص گرديد  يادشده تحليل و بسامد و درصد به كارگيري هر يك از مؤلّفه           
________________________________________________________________________ 

 م و تحقيقات فارسدانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد علو 
 استاديار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات فارس 
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ها، ميزان ارجاعات صريح و پوشيده تعيين و رازگونگي محاسبه          محاسبات آماري و بر اساس بسامد مؤلّفه      
» حـذف «نزد زنـان بـسيار بيـشتر از         » اظهار«هاي  كارگيري مؤلّفه آمار به دست آمده نشان داد كه به       . رديدگ

همچنـين، نتـايج    . پركاربردترند» فردي سازي «و  » نام بري «،  »فعال سازي «هاي  بوده و از آن ميان نيز مؤلّفه      
ـ                ال و پويـا بـوده و بـه دور از           حاكي از آن است كه برخالف نظر برخي منتقدان، زنـان داراي نگرشـي فع

  .گويندپوشيدگي سخن مي
  

 . ادبيات روايي، تحليل گفتمان انتقادي،الگوي ون ليوون، كارگزاران اجتماعي، شخصيت زن:هاكلّيد واژه
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  هاي سمبوليسم در اشعار سهراب سپهري و جبران خليل جبرانجلوه

  دكتراميرحسين رسول نيا
  مريم آقاجان

 

آوازه جبران خليل جبران و سهراب سپهري دو شاعر تواناي معاصر بر كسي پوشيده نيست كـه                 نام و        
يكي زاده لبنان و ديگري در ايران نقطه عطف آثاري شدند كه ساليان سال مورد توجه ادب دوسـتان قـرار                     

يكـي  . اشـت وجوه تشابه زندگي اين دو شاعر ما را به يافتن نقاط تالقي در انديشه هاي آن ها واد                 . گرفت
با وجود اين كه هر دو شاعر در عرصه اي غير           . از مهم ترين موارد مشترك اين دو شاعر، نمادگرايي است         

در اين نوشتار در كنار     . از سمبوليسم بيشتر شناخته شده اند، اما در آثارشان سمبوليسم جايگاه خاصي دارد            
ورت اصول اخالقي و انـساني، همـدلي و         نمادپردازي هاي فردي به سمبوليسم اجتماعي آنان نيز كه به ص          

همنوايي با همنوعان و نيز اهميت قائل شدن براي غم ها، شادي ها و انديشه هاي ملّي و ميهني جلوه گـر                      
  .  ايمدهد، پرداختهمي شود و شعر آن ها را در اوج تعهد، انسانيت و اخالق قرار مي

  
  .د، اجتماع، سمبوليسمسهراب سپهري، جبران خليل جبران، نما: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دكتراي زبان وادبيات عرب، استاديار دانشگاه كاشان 
 كارشناس ارشد زبان وادبيات عرب دانشگاه كاشان 
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  جايگاه معناشناسي در آموزش زبان فارسي

  ه معصومه رضا عليزاد
  

زبان مهمتـرين  . شناسي و به معني مطالعه انتقال معني از طريق زبان است اي از زبان    شناسي شاخه        معني
به ايـن   . گيرد  ت مي هاي ذهني و تفكر افراد است زيرا تفكر همواره از طريق زبان صور              عامل براي فعاليت  

كنند و از آن در تفكر خويش  هاي زبان را هنگام فكر كردن در ذهن خويش مرور مي           صورت كه افراد واژه   
توان گفت كه فكر بدون زبـان و اسـتفاده از واژگـان آن ابتـدايي اسـت و                     به جرأت مي  . نمايند  استفاده مي 

ن اهل زبان برقرار شود بايد بـين گوينـده و           براي آنكه ارتباط زباني ميا    . قدرت تجريد در آن ضعيف است     
در سـطح   . هاي به كار رفتـه در زبـان برقـرار شـود             شنونده، دانش مشترك بر پايه روابط معنايي ميان واژه        

شود و در فرايندي دو جانبه        ها معاني و روابط بين اجزاء جمله به صورت منطقي منعكس مي             معنايي جمله 
از  ايـن رو برخـي از        . گـردد    جمله معني براي شنونده مشخص مـي       بين تصوير ذهني و كلمات حاضر در      

توانند بـه   ها مي ها و جمله   دانند زيرا از طريق نظام واژه       زبان شناسان معناشناسي را مطالعه محتواي زبان مي       
تواند امـر     درك معناي جمالت زبان مي    . معناي آنها پي برده و در اصل، محتواي زبان مورد نظر را دريابند            

كنـد و در      اي است كه جمالت با معني را هضم و جـذب مـي              تر نمايد زيرا ذهن به گونه       وزش را سريع  آم
در ايـن   . توانند به مرور زمان و در جاهاي مناسب از آن اسـتفاده نماينـد               دارد و اهل زبان مي      خود نگاه مي  

  . ورد بررسي قرار دهيممقاله برآنيم تا با بررسي معناي جمالت، تأثير آن را در فرايند آموزش زبان م
  

  . معناشناسي، آموزش زبان، انتقال معني:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي، مؤسسه آموزش عالي بنت الهدي 
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  ون مرتـدخ

  »سه قطره خون«و » مرتد«نقد تطبيقي 
   رضا جمشيدي
   محمد نعيم محمدي

  
اثر آلبر كـامو اسـت كـه بـه          » تبعيد و سلطنت    « يكي از داستان هاي مجموعه ي داستان كوتاه         » مرتد     «

. ارش يافته است و با توجه به فضاي وهمناكش در ادبيات سوررئاليستي جـاي مـي گيـرد                   سبك مدرن نگ  
اين داستان، قصه ي آشفتگي ها و درگيري هاي دروني شخصيتي را روايت مي كند كه با عقايد مذهبي و                     

 »سه قطره خون    « نيز داستاني سوررئاليستي از مجموعه ي       » سه قطره خون  «. فلسفي خود كلنجار مي رود    
سـه قطـره خـون قـصه ي درگيـري درونـي             . صادق هدايت است كه در ادبيات مدرنيسم جاي مي گيـرد          

سيالن ذهن، تك گويي هـاي درونـي و در هـم            . شخصيتي است كه معشوقه اش به او خيانت كرده است         
شخـصيت هـا در ايـن داسـتان هـا دچـار روان           . ريختن ترتيب زماني از ويژگي هاي اين دو داستان است         

در اين مقاله ويژگي هاي اين داستان ها مـورد بررسـي تطبيقـي قـرار گرفتـه       . و روان رنجوري اند   پريشي  
  . است

  
  .صادق هدايت، آلبر كامو، داستان، مدرن، شخصيت، سيالن ذهن: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 ادبيات تطبيقي دانشگاه عالمه طباطباييدانشجوي كارشناسي ارشد  
 دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات تطبيقي دانشگاه عالمه طباطبايي 
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  ي مقدس كوه در جامعه هند و ايراني كنكاشي در اسطوره
  »البرز كوه «و » كوه قاف«با تكيه بر

  رضايي ارداني ... ضل ادكتر ف
  
عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور اردكان يزد در ايران نيز به نوبه ي خود در زمينـه هـاي مختلـف ،                       

خـود و جهـان و      اسطوره هاي گوناگوني ايجاد شده است كه بيانگر ديدگاه هاي قـوم ايرانـي نـسبت بـه                   
 نمادهـاي اسـطوره اي    يكي از اين    . يد  ست و مي تواند ما را در شناخت فرهنگ غني ايران كمك نما            خدا

كه در طول تاريخ كهن اين ملّت سرچشمه ي هزاران اسطوره و داستان و حماسـه و زيبـايي هـاي ديگـر                       
 بر اين اساس ، نگارنده در اين مقاله ، تالش كرده اسـت تـا            ؛ است   كوه اسطوره ي مقدس     ؛گرديده است   

 و كيفيت تفسير آن ، با نگرشي كلّي به اساطير ايراني ضمن پرداختن به موضوع اسطوره و ماهيت و جوهر     
 توجه نمايـد و سـپس بـه بررسـي واژه     -كوهزمينه ي چگونگي آفرينش عناصر طبيعي مانند   به ويژه در-

شناختي و اسطوره اي اين مقوله در جامعه ي هند و ايراني بپـردازد و پـس از تبيـين مفـصل جنبـه هـاي                          
« ي ايرانيان ، اجزاء و هسته ي اصلي تكـوين و نامگـذاري دو كـوه مقـدس                   قداست كوه در بينش اساطير    

 بـا نقـل ديـدگاه       – كه  سرچشمه ي اسطوره هاي زيادي در ادب فارسي گرديده انـد               -را  » البرز«و  » قاف
  .هاي مختلف ، به تفصيل مورد برّرسي و تحليل انتقادي قرار دهد 

  
  .وه ، قاف ، البرز اسطوره ، اساطير ايراني ، ك:هاكليد واژه
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 هاي اجتماعي در اشعار مدحيارزش

  عبداهللا رضايي بهرام بيگ
  

هايي كه شاعران ستايشگر    ارزش. هاي اجتماعي در اشعار ستايشي است          مسألة اساسي اين مقاله ارزش    
د شـعر   اي مختـصر در مـور     مقاله نخست با مقدمـه    . اندها را به ممدوح خود نسبت داده      هنگام ستايش، آن  

انـد، نـشان داده     هاي مختلفي را كه شاعران براي ستايش به كار گرفتـه          ستايشي آغاز شده و در ادامه روش      
آنگـاه  . هاي ستايش نمايانده شده است    هاي اجتماعي به عنوان يكي از روش      سپس استفاده از ارزش   . است

طالعـات در علـوم اجتمـاعي    هـاي آن را بـر پايـة م        به بررسي اصطالح ارزش پرداخته و انواع و سرچشمه        
اند، بـا   ها را در شعر خود به كار برده       هاي مختلفي را كه شاعران اين ارزش      سپس روش . سازدمشخص مي 

هـاي  هدف آن اسـت كـه خواننـده جايگـاه ارزش          . شواهدي از شعر شاعران ستايشگر بررسي كرده است       
هايي از تاريخ سياسي، اجتماعي     گوشهها در شناخت    اجتماعي را در اشعار ستايشي و نقشي كه اين ارزش         

  .تواند داشته باشد را دريابدو فرهنگي ايران مي
  

  .هاي ستايش، ساز و كار ستايشهاي اجتماعي، روششعر ستايشي، ارزش: هاكليد واژه

________________________________________________________________________ 
 دانش آموختة كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي 
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  تشبيه تفضيل و كاربرد آن در ديوان حافظ

  عبداهللا رضايي بهرام بيگ
  

شـاعران  . ر خيال به كار رفته در شعر شاعران، به ويژه تشبيه اسـت                موضوع اصلي اين مقاله تازگي صو     
نخـست  . تـوان بـه سـه دسـته تقـسيم كـرد           هاي زنده مي  مختلف در طول ادبيات را به لحاظ كاربرد تشبيه        

دوم شـاعران مقلـد     . هاي به كار رفته در آثارشان محصول تجربه و تخيل خودشان است           شاعراني كه تشبيه  
انـد را اسـتفاده     شان آمـده  ار رفته در شعر شاعران نوآور را همان گونه كه در منباء اصلي            هاي به ك  كه تشبيه 

هـا طـراوت و     هاي مبتذل آثار پيش از خود را بازآفريني كـرده و بـه آن             اند و سوم شاعراني كه تشبيه     كرده
 بخـشيدن بـه   هـاي قـدما بـراي تـازگي     استفاده از تشبيه تفضيل يكي از مهمترين روش       . اندتازگي بخشيده 

هـاي كهنـة آثـار پـيش از         شك حافظ يكي از استادان عرصة با آفريني تشبيه        بي. هاي كهنه بوده است   تشبيه
-در اين مقاله تشبيه تفضيل به عنوان روش اصلي حافظ براي تازگي بخـشيدن بـه تـشبيه        . خود بوده است  

ها با اسـتفاده از تـشبيه تفـضيل         آنهاي مبتذل پيش از خود مورد بررسي قرار گرفته و ابياتي كه حافظ در               
  .بندي شده استهاي كهنه را بازآفريني كرده است استخراج و طبقهتشبيه

  
  .تشبيه، تشبيه تفضيل، بازآفريني، حافظ: هاكليد واژه

________________________________________________________________________ 
 دانش آموختة كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي 
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  »رستم و سهراب«و»رستم و اسفنديار«نقد و مقايسة بازشناخت در دو داستان

  امين رضايي
  

اين است كه آيا ايـن دو       » رستم و سهراب  «و  » رستم و اسفنديار  «داستان  يكي از بحث هاي مهم در دو        
داستان تراژدي هستند يا نه؟ بعضي از منتقدين بر اين باورند كه اين دو داسـتان بـه دليـل جنبـة حماسـي                        

در تقسيم بندي ارسطو يكي از قطب ها و اجزاي اصلي تراژدي، بازشـناخت              . تراژدي به حساب نمي آيند    
در ايـن   ) بوطيقا و فن شـعر    (ين پژوهش سعي بر آن دارد، بازشناخت را بر اساس نظريه ارسطو           ا. مي باشد 

همچنين، يك نـوع بازشـناخت در       . دو داستان بررسي، و اين دو را بر اساس اين اصل با هم مقايسه نمايد              
 ابتـدا توضـيحي كلـي در بـاب        .  داستان رستم و اسفنديار از زير پوشـش سـخنان فردوسـي آشـكار كنـد               

بازشناخت آورده مي شود، سپس، آن را بر اساس نظريه ارسطو در اين دو داسـتان مقايـسه و مـورد نقـد                       
  . وبررسي قرار خواهد داد

  
  .بازشناخت، ارسطو، رستم و اسفنديار، رستم و سهراب، نقد و تحليل: كليدواژه ها
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  بررسي و مقايسه ي عناصر داستان در قصه هاي مشترك مرزبان نامه، 

   العقول،كليله و دمنه و انوار سهيليروضه
           حميد رضايي
            معصومه قاسمي

  
 مرزبان نامه و متون مشابه آن از حيث شيوه ي داستان پردازي و ساختار حكايات جزء متـوني هـستند                    

نوران كه حاوي شگردهاو نكات بديعي در اين زمينه اند،كه غالبـاً نويـسنده بـا بيـاني پنـدآميزاز زبـان جـا                      
در مقاله ي حاضر حكايات مشترك مرزبـان نامـه بـا كليلـه و دمنـه،                 . مقصود خويش را بازگو كرده است     

در كتـب يـاد     . روضه العقول و انوار سهيلي از حيث عناصر داستان مورد بررسي و تطبيق قرار گرفته است               
ختلـف نقـل شـده     شده دو قصه ي مشترك وجود دارد، كه با مضمون يكسان تمي واحد به گونـه هـاي م                  

اين قصه ها از پيرنگي قوي برخوردارند و رابطه ي علت و معلولي محكمي در آنهـا مـشاهده مـي                     . است
 روانـي شخـصيتها آگاهانـه مـورد توجـه           -شود عناصر صحنه پردازي،شخصيت پردازي و نيز بيان روحي        

ري مكان حـوادث و نيـز       نويسندگان بوده و بدان ها توجه داشتند عالوه بر آن نويسندگان از توصيف ظاه             
بيان كلي غافل نبوده اند به طوري كه مي توان گفت غالب ويژگي هايي كه در حوضـه ي داسـتان تحـت                       
عنوان عناصر داستاني مورد توجه داستان نويسان متأخر است توسط نويسندگان متون كهن نيز هرچند نـه                 

صر شخصيت پردازي، پيرنگ، صـحنه  در مقاله ي حاضر عنا. به صورت دقيق مورد توجه قرار گرفته است      
، فضا و  لحن در قصه ها  مشترك متون ياد شده مورد بررسي و مقايـسه و تحليـل قـرار گرفتـه اسـت و                        
نتايج و آمارها به صورت نمودار ترسيم شده است؛ به طور كلي مي توان گفت داسـتانها از پيرنـگ قـوي                      

رفته، صحنه و فضا نيز در داستان هـا تـا حـدي             برخوردارند اما شخصيت پردازي كمتر مورد توجه قرار گ        
 . مورد توجه نويسنده بوده است

  
 . مرزبان نامه، كليله و دمنه، انوار سهيلي، روضه العقول، عناصر داستان:ها كليد واژ
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 بررسي تأثير جنسيت بر رويكرد شاعران معاصر فارسي زبان ايران

   مرجان رضايي 
  دكتر فرهاد ساساني

  
هـايي اسـت كـه در         هـا و عبـارت       شـاعر بـر انتخـاب واژه       جنسيتي تأثير     اضر در پي مطالعه       نوشته ح 

كاررفتـه   هـاي بـه   واژه,به اين منظور، با عنايت به فرانقش انديشگاني زبان          . كاررفته است   شعرهاي ايشان به  
) انياحمد شاملو، سهراب سپهري، فـروغ فرخـزاد و سـيمين بهبهـ            (ي معاصر     در شعر چهارشاعر برجسته   
)  وجـودي و كالمـي    , رفتـاري , رابطـه اي  ,ذهنـي , مـادي (ها از  فراينـدها      ي آن   بررسي شد تا ميزان استفاده    

 بررسـي   57به دليل مرگ فروغ فرخزاد و سهراب سپهري شعرهاي اين شـاعران تـا سـال                 . مشخص گردد 
ه، مـشخص شـد   كاررفتـ  هاي امر و منفي و  پس از آن بررسـي فراينـدهاي بـه    ي فعل   با مقايسه . شدهاست

  . ها بسيارناچيز استالبته از نظر آماري اين تفاوت. گيري بين  مردان و زنان وجود ندارد تفاوت چشم
  

  . شعر، فرايند، جنسيت، فروغ فرخزاد، سيمين بهبهاني، سهراب سپهري، احمد شاملو:ها كليد واژه
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  عي معاصر اجتما–هاي سياسي ژاله قائم مقامي شاعربانويي پيشتاز در انديشه

  دكتر مهدي رضائي
  

  ژاله قائم مقامي از شاعران اواخر قاجار و همزمان با عصر پهلوي اول است كه در ارائه انديـشه هـاي                        
اجتماعي و سياسي و سرودن اشعار زنانه بر همه زنان معاصر ايراني پيشي گرفته است؛ اما عدم اقبـال وي                    

 گذاري بـه موقـع اشـعارش، بـه دليـل محـدوديت هـاي        براي مطرح شدن در زمان حيات خويش و تاثير       
هنگام مطالعـه اشـعار ايـن بـانوي ايرانـي، وي را از             . زندگي وي و سرخوردگي هاي خانوادگي اش است       

حيث داشتن انديشه هاي اجتماعي و سياسي همطراز انديشمندان بزرگي چون دهخدا و بهـار و كـسروي                  
روان شـعر  بسيار بروز و پيـشروتر از فـروغ و ديگـر دنبالـه    مي يابيم كه در حوزه شعر اجتماعي و سياسي  

با مطالعه اشعار پرمحتواي    . اجتماعي زنانه است؛ هم از نظر تقدم زماني و هم عمق بيشتر مفاهيم اجتماعي             
وي غبار حسرت بر خواننده مي نشيند كه اي كاش وي در زمان خويش اقـدام بـه چـاپ و نـشر اشـعار                         

- دلگرمي ديگر مشروطه خواهان و سرعت گرفتن جريانات مشروطه مـي           خويش مي كرد كه مسلما سبب     

اين مقاله با توجه به قلت منابع تحقيق درباره اين شاعربانوي انديشمند و با استناد به تنها اثر برجـاي                    . شد
روزگارش چون دهخدا، در صدد معرفـي       مانده از وي و تامل و مقايسه بين انديشه هاي وي و بزرگان هم             

ي پنهان مانده در شعر وي براي معرفي بيشتر وي به عالقه مندان ادبيات و فرهنگ و پژوهـشگران                   اليه ها 
  .تاريخ و جامعه شناسي معاصر است

  
  .  ژاله قائم مقامي، عالمتاج، فروغ فرخزاد، شعر سياسي، شعر اجتماعي، دهخدا، مشروطه:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
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  بررسي  پوپوليسم دراشعار احمد شاملو

وانيان مريم پارساقدسيه رض  
  

ي مـردم در تـدوين،      كه در آن باورها و اعتقـادات تـوده        .      پوپوليسم به معناي يك جريان سياسي است      
پوپوليسم براي اولـين بـار بـه عنـوان          . دهداي مي بندي و تصميمات مهم سياسي، اهميت تعيين كننده       جمع

كـم  كـم . پديد آمد » دوستان مردم «ها يا   نگيك جنبش اجتماعي در بين روشنفكران روسيه موسوم به ناردي         
هـا راه را بـراي ورود ايـن         هاي پوپوليست اي از نويسندگان و شاعران جهان به عقايد و آرمان         گرايش عده 

صنعتي شدن جوامع، وقوع جنگ جهاني اول و دوم، پيامدهاي پس از جنگ،          . جنبش به ادبيات هموار كرد    
همه و همه شاعران را در مناطق مختلـف جهـان بـه             ... طبقاتي و وجود نظام هاي سياسي خودكامه، تضاد       

بررسـي اشـعار    . هايشان سـوق داد   نوشتن اشعار پوپوليستي براي انتقاد از وضع موجود و رسيدن به آرمان           
شاملو بر اساس مكتب پوپوليسم مي تواند  دريچه اي نو براي درك بهتر شعر اين شاعر به روي مخاطبان                    

ابي به اين هدف ابتدا به طور اجمالي معناي دقيق پوپوليسم و ويژگي هاي آن بيان شده         براي دستي . بگشايد
هاي پوپوليستي  در اشعار شاملو  مانند سيماي زندگي اجتمـاعي،             سپس با روش تحليل محتوا جنبه     . است

رار گرفتـه   ، مورد بررسي و تجزيـه و تحليـل قـ          ...هاي يك جامعه، مبارزه بافقر و بي عدالتي و        مردم، آرمان 
نتيجه اين بررسي نشان مي دهد پوپوليسم به شكلي مثبت و سازنده و نه مخرب و در جهـت رفـع                     . است

مشكالت مردم و رسيدن به عدالت اجتماعي بسيار زيبا و هنرمندانه در اشـعار احمـد شـاملو نمـود يافتـه                      
در اشـعار احمـد شـاملو    اين پژوهش درصدد آن است كه با ارائه نگاهي جامع از مكتب پوپوليـسم          . است

  .ديدي تازه و دركي نو را از شعر اين شاعر فراهم آورد
  

  . پوپوليسم، شعر، مردم، احمد شاملو:واژگان كليدي
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  ي لكانشناسي زبان موسيقايي در تاريخ بيهقي براساس نظريهروان

  قدسيه رضوانيان
  زادهمقدسه كوچك

  
از زبـان و    كـاوي خـود     او در روان  . شناسي زبان است   روان ي علم ژاك لكان از پـژوهشگران برجستـه         

تـر  اي قائل است و از زبان به عنوان ابـزاري بـراي نزديـك             او براي متن اهميت ويژه    . بردادبيـات بهره مي  
هـر  لكان معتقد است كـه      . كندكند؛ اما به ماهيت زبان توجهي نمي      كردن ارتباط خواننده با متن استفاده مي      

موسيقي از ابزارهاي مهمـي     . كندبراي آفريدن زيبايي در اثر خود از عنصري خاص استفاده مي          اي  نويسنده
 اثباتي درصدد است    _اين مقاله با روش تحليلي    . جويداست كه نويسنده در زيباسازي متن از آن ياري مي         

مله را بـراي ايجـاد      ي بيهقي از اجزاي ج    ي ابزارگونه ديدگاه لكان را در تاريخ بيهقي بررسي كند و استفاده         
 بـه عنـوان ابـزاري بـراي     تاريخ بيهقي اثري است كه در آن از سـاختار جملـه        . موسيقي در متن اثبات كند    

-تـوان تحليــلي روان   ي لكان مي  شود؛ در نتيـجه با كمك نظريـه     رساندن مقصود بـه خواننـده استفاده مي     

ها به بررسي موسيقي    اين بخش . شودبخش تقسيم مي  اين مقاله به هشت     . شناسانه از تاريخ بيهقي ارائه داد     
آوري اطالعات  روش جمع . پردازدمي... نهاد، قيد، فعل، مصوت و صامت، پيشوند، پسوند، حرف اضافه و          

اند تا اثبات كنند كه بيهقي از اركان جملـه و تركيـب             اي است و نگارندگان در تالش     در اين مقاله كتابخانه   
براين كه فـضاي حـاكم بـر        سازد كه عالوه  اي مي وسيقي و ضرباهنگ به هم پيوسته     ها در كنار يكديگر م    آن

  .  گذاردكند؛ بلكه حوادث را به صورت زنده براي او به نمايش ميمتن را براي خواننده رونمايي مي
  

  .ايهاي زنجيرهشناسي زبان، واژه تاريخ بيهقي، موسيقي، لكان، روان:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
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  هاي بشري در مثنوي معنوي موالنا اق از حقبررسي سه مصد

  ) اي حق حيات، حق آموزش، حقوق محاكمه(
  سيد مهدي رضوي فرد

  
اي در دنياي كهن زاييده دنيـاي مـدرن و قـرون                 كارشناس ارشد ادبيات فارسي حقوق بشر با ريشه       

ي به عنوان ديني نوظهور از      اخير است كه در روزگار كنوني از اهميت فراواني برخوردار شده و حتي گاه             
ترين مبناي آن انسان مداري است و نه شـريعت مـداري و عناصـر تـشكيل              ديني كه اصيل  . شود  آن ياد مي  

هاي بشري آن هم مبتني بر برابري كه عقد واسـط آنهـا تـساهل و                  ها و آزادي    دهنده آن نيز عبارتند از حق     
در ) منـدرج در اعالميـه    (هاي بشري   ررسي برخي از حق   اي به ب    اين مقاله از منظري بين رشته     . تسامح است 

توان ميان حقوق بـشر معاصـر و انديـشه موالنـا              مثنوي موالنا پرداخته است و نگارنده مدعي است كه مي         
هاي باز رو به همديگري       نسبتي يافت كه هر چندكامال مؤيد يكديگر و مماس با همديگر نيستند اما پنجره             

در ايـن پـژوهش بـه       . تر  تر و عميق    سازند و پيوند با آن را آسان         ما معنادار مي   دارند كه حقوق بشر را براي     
حق حيات به اين دليل كه  . اي پرداخته شده است     هايي چون حق حيات،حق آموزش و حقوق محاكمه         حق

حـق آمـوزش و حقـوق       .هـاي منـدرج در اعالميـه حقـوق بـشر اسـت              مبنايي براي ديگر حقوق و آزادي     
هر چنـد در نگـاه      . ها زندگي اوست    اين دليل كه از مهمترين دستاوردهاي بشري در قرن        اي نيز به      محاكمه

آيد اما بررسي علمي و تطبيق دقيق آنها بـا            اول شايد پذيرش اين حقوق توسط موالنا امري بديهي به نظر            
 كشد و اهميت و ضـرورت آشـنايي هـر چـه بيـشتر               مثنوي سطحي ديگر از مثنوي موالنا را به تصوير مي         

  .سازد  جامعه با اين اثر بزرگ را خاطر نشان مي
  

  .اي، مثنوي معنوي حقوق بشر، حق حيات، حق آموزش، حقوق محاكمه: كليد واژه ها
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  تأثير فارسي بر زبان و فرهنگ آسام

   از دكتر رقيب الدين احمد
  

 بر آمد زبان و فرهنـگ       كلي.     مبداء زبان و فرهنگ آسام مخصوصاً در فرهنگ هند و آريايي وجود دارد            
جديد آسامي نتيجة فرهنگ فارسيي هند و آريايي، زبان و فرهنگ مردم بوميي آسام و ايـاالت همـسايگان                   

شيوة زبان شـناختي بـه زبـان        .تاثير پذيرفت )  اهوم( هست كه در طول زمان از زبان و فرهنگ مردمِ شان            
تĤسـير  .   را براي تعيين توسعه لغات قادر مي سـازد         كمك مي كند كه احتياجات فرهنگي را پر كند و زبان          

راه مـستقم  . زباني بر زبان خاصي با دو صورت گسترش مي يابد، يكي با راه مستقم  و ديگر غيـر مـستقم            
معموالً راهي هست كه در آن دو نفر بطور مستقم ارتباط برقرار مي كنند و راه غير مستقم از طريقِ زبـان،                      

در مورد تاثير فارسي روي زبان و فرهنگ آسـام، هـر دو راه كـار بـرد              .   مي گردد  ادبيات و فرهنگ برقرار   
معموالً اقتباس  . داشتند؛ اگرچه راه بعدي يعني راه غير مستقم در طول زمان بيشتر استفاده و كاربرد داشت               

اس واژه ها   بعضي واژه ها به يك زبان خاص براي پر كردن احتياج انجام مي گيرد اما در بعضي موارد اقتب                  
براي اين انجام مي گيرد كه آنها با ادبيات بهتر و پخته تر سنجيده مي شـوند و بـراي ايـن منـشاء آنهـا را                           

 و  "اوچيت" به جايي "حق"به طور مثال در زبان آسامي واژه . عمدتاً با اصطالحِ جديد جايگزين مي كنند      
 . وغيره" ارشي" به جايي " ايانا"
  

  سي، زبان آسامي،  فرهنگ آسام، زبان فار:هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 بخشِ فارسي، دانشگاه گواهاتي 
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  بررسي حماسه در غزليات شمس

   دكتر مسعود روحاني 
                        علي اكبر شوبكاليي 

  
هـاي  غزليات شمس موالنا از نظرگاههاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفت اما بررسي حماسه در غزل                 

هاي عـاطفي، موسـيقايي و تخيـل        نا و دريافت تفاوت   خواندن غزلهاي موال  . موالنا امري بديع و تازه است     
در اين مقاله كوشش شده است     . ميان اين غزلها ما را به عاطفه، موسيقي و خيال حماسي رهنمون مي شود             

غزل حماسي تعريف شودريشه هاي آن جستجو و پس از آن سبك حماسـي موالنـا درتوصـيف عـشق و                 
  .معشوق و مختصات آنها بررسي و روشن گردد

  
  . غزل ، حماسه،  موالنا، عشق، غزل حماسي:كليد واژه ها 
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  راه يابي به درون منظومه ذهني عطار در منطق الطير

  مسعود روحاني
  ليال غالمپور آهنگر كاليي

  
مرغ و سـيمرغ، قهرمانـان      يابي به درون منظومه ذهني عطار، در پي مقايسه و تحليل سي               اين مقاله با راه   
در پايان بـه    .  است آليس در آن سوي آينه    با كتاب تخيلي كودكان؛ يعني      الطير  منطقفاني  منظومه تمثيلي عر  

بـر اصـولي    در كليات هر دو اثر علي رغم اختالف در جزئيات حوادث داستان،        اين نتيجه رسيده است كه      
دي  وجود دوقلوهايي چون تويـدل       هايي چون خواب و آينه،    مشابه استوار هستند؛ مانند محوريت موتيف     

اي تقـارن آينـه   (مرغ عطار، حاكميت انديـشه و فكـر در هـر دو اثـر               و تويدل دام در برابر   سيمرغ و سي         
بيني آفرينندگاني است كه داراي اهـدافي  ، عدم انطباق با منطق رايج روزگار و هر دو اثر مبين جهان       )جهان

اي يكـديگر   تواننـد تقـارن آينـه     ميالطير  هاي منطق بر اين اساس، هر كدام از سيمرغ      . نزديك به هم هستند   
ايـن مقالـه تطبيقـي و تحليلـي سـبب      . باشند كه در ابعاد ديگر هستي؛ يعني در عالم رويا به وقوع پيوستند  

 . گرددتسهيل درك و دريافت بهتر خوانندگان اين اثر ادبي مي

  
  .اي جهان،آن سوي آينهالطير، تقارن آينهسيمرغ، عطار، منطق: كليد وازه ها
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  با رويكرد بينامتني» كليله و دمنه«و » مثنوي«هاي مشترك بررسي حكايت

  دكتر مسعود روحاني
   زهرا مقدسي-مرضيه حقيقي

  
ي نقـد ادبـي اسـت كـه بـه           متني يكـي از مباحـث مهـم در حـوزه                رويكرد بينامتني يا ارجاعات ميان    

-شود، مي ط ديالكتيك ميان متون مختلف مي     هايي كه منجر به تعامل و برقراري رواب       ها و همساني  مشابهت

رو از اين . اندمتون ادبي از ديرباز با يكديگر تعامل داشته و تحت تأثير آثار پيش از خود خلق شده                . پردازد
بحث در مورد منبع الهـام      . ها در نظر گرفت   گونه تأثيرپذيري توان مستقل و به دور از اين      هيچ اثري را نمي   

و منشأ و خاستگاه اصلي مضامين و مفاهيم به كار رفته در آثار ادبي، از ديرباز مورد                 شاعران و نويسندگان    
هـايي چـون منطـق گفتگـويي، تعامـل متـون،            گيري نظريـه  توجه منتقدين بوده تا بدانجا كه منجر به شكل        

ميـان  ي پژوهشگران براي تحليـل روابـط        ها دستمايه در عصر حاضر شده است و اين نظريه       ... بينامتنيت و 
هاي گوناگون مورد ارزيابي قرار گفتـه       مثنوي مولوي اثري است كه از ديدگاه      .  است متون ادبي قرار گرفته   

. است و بحث پيرامون منشأ حكايات و تمثيالت آن، آثار فراواني را در ادب فارسي به وجود آورده اسـت                   
ي مفـاهيم و    يك اثـر تعليمـي، در حـوزه       اما در اين ميان، تأثيرات فراواني كه كتاب كليله و دمنه به عنوان              

از اين رو، اين مقاله بر آن اسـت تـا   . كاربرد حكايات بر مثنوي گذاشته، كمتر مورد توجه قرار گرفته است 
ها را را مورد بازكاوي قرار دهد و مناسبات ميان آن» مثنوي«و » كليله و دمنه  «روابط بينامتني ميان دو كتاب      

  .تحليل نمايد
  

  .پردازي، حكايت در حكايت، بينامتنيت مثنوي، كليله و دمنه، داستان:هاكليد واژه

________________________________________________________________________ 
 دانشيار دانشگاه مازندران 
 دانشگاه مازندران-كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي  
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  عطار، نه مرد روزگار خويش

  دكتر مسعود روحاني
  ليال غالمپور آهنگر كاليي

  
ها با نظريات علم فيزيـك      ي آن هاي آن در آثار عطار و مقايسه            اين مقاله به بررسي ذره و تصويرگري      

ي ادبيات و فيزيكدانان صـاحب سـبك اسـتفاده          ينه از نظرات صاحب نظران برجسته      و در اين زم    پرداخته
آيـد كـه تامـل در ذرات و     از مطالعه در آثار عطار و مخصوصا بررسي غزلياتش چنين بر مـي .نموده است 

) شكل ذهنـي  (ي  انگيز شاعرانه هاي خيال و صورت ) شكل محتوايي (هاي محوري   اسرار آن يكي از انديشه    
عطار در چنـدين غـزل   . دهد كه مبتني بر تجربيات عيني و يا ابداعات ذهني خود اوست    تشكيل مي  وي را 

گوي دانست كـه    توان او را پركارترين و اولين شاعر فارسي       به تصويرگري ذره پرداخته و در اين زمينه مي        
عراني چـون شـيخ      است و شا   هاي ذره با رويكرد علمي استفاده نموده      از قالب غزل، براي توصيف ويژگي     
 - زينت بخش آرم سازمان انرژي اتمي ايران اسـت          كه بيت معروفش   -محمود شبستري و هاتف اصفهاني    

شكني محتوايي، عطـار را در ميـان شـاعران          به نظر نگارندگان اين هنجار    . در اين زمينه از او تقليد نمودند      
چه اين خالقيـت    -ذكور در روزگار شاعر   فارسي ممتاز نموده؛ اما با توجه به نو و خالقانه بودن مضامين م            

 كه منجر به تغييراتـي در سـبك و   -محصول دانش اكتسابي وي باشد و چه محصول الهام و درك شهودي 
هايش گرديده، بيانگر آن است كه عطار با اين طرح ذهنـي و فكـري ابتكـاري مـرد       محتواي برخي از غزل   

 ايـن طـرح ذهنـي ابتكـاري عطـار بـر اسـاس نقـد         .روزگار خويش نبوده؛ بلكه مرد روزگاران آينده است  
اي و  بـه شـيوه       ي كتابخانه اين مقاله حاصل مطالعه   . روانشناسي، اجتماعي و تاريخي هم قابل تفسير است       

 .  توصيفي است–تحليلي 

  
  . عطار، غزل، شعر فارسي، مضامين علمي، ذره:  كليد واژه ها
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  ولياء و شاهنامهمقايسه تطبيقي مبارزه واقسام آن در تذكرة اال

 سيده مريم روضاتيان

  سمانه استوار
  

رخدادهاي بزرگ و كوچك شـاهنامه فردوسـي        . مضمون اصلي آثار حماسي به شمار مي آيد        مبارزه،      
نبرد بـا ديـوان ، گالويـز        . نيز به عنوان ماندگارترين اثر حماسي ادب فارسي، حول محور مبارزه مي گردد            

ي تن به تن پهلوانان و صحنه هايي از اين دست، از اقسام مبارزه هاي شاهنامه                شدن با درندگان، جنگ ها    
اما بررسي آثار عرفـاني و غـور در شـرح           . است كه به مدد خيال فردوسي در قالب شعر ريخته شده است           

در شـرح حـال عارفـان    . حال عرفا نشان مي دهد كه مبارزه در عرفان نيز از جايگاه مهمي برخوردار است  
كرة االولياي عطار نيشابوري نمونه هاي فراواني از مبارزه عارفان با شيطان و وسوسه هايش يا جنگ                 در تذ 

پرسش مطرح در اين پژوهش آن است كه آيـا          . با نفس و مقاومت در برابر خواسته هاي آن ديده مي شود           
گيرنـده شـرح حـال و    ميان مبارزه و اقسام آن در اثري حماسي همچون شاهنامه با تذكرة االولياء كـه دربر       

نتايج حاصل از اين پـژوهش نـشان مـي دهـد كـه               بيان اقوال عارفان مشهور است، مشابهت وجود دارد؟       
هـم در آثـار     ... مبارزه مفهومي واحد است كه با مصاديقي چون مبارزه با نفس، شيطان، دشمنان خارجي و              

انجـام عملـي خـارق عـادت بـه          عرفاني و هم در متون حماسي مطرح مي شود و گاه در آثار حماسي به                
بـا ايـن تفـاوت    . دست پهلوانان و يا در آثار عرفاني به رخ دادن كرامتي بواسطه يكي از عارفان مي انجامد 

كه در حماسه مبارزه با دشمنان خارجي و در عرفان مبارزه با نفـس اهميـت بيـشتري دارد هرچنـد سـاير                       
 .تن عرفاني تذكرة االولياء ديده مي شوداقسام مبارزه، هم در متن حماسي شاهنامه و هم در م

  
 . مقايسه تطبيقي، مبارزه، شاهنامه، تذكرة االولياء:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان 
 دانش آموخته زبان ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان 
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 )با تكيه بر مكاشفات روزبهان بقلي(خدا در آينة مكاشفات عرفا 

  مهسا رون
  

اي   هرچند پـاره  ) ره( خميني  المللي امام   زبانان دانشگاه بين          مدرس مركز آموزش زبان فارسي به غيرفارسي      
ا مـي    انتقال به ديگران و ناگفتني مي هاي عرفاني خود را غيرقابل از عرفا، حقايق شهودي و يافته  تـوان   داننـد امـ

همچـون  (صـورت دسـت اول و از زبـان خـود صـاحبان تجربـه                  هاي فراواني از اين مكاشـفات را بـه          نمونه
و يا به صورت منقول از زبان ) ...سرار و عبهرالعاشقين واال كشفو روزبهان بقلي در تمهيدات القضات در  عين

يافت كه عارف تجربه خود را از يك ديدار روحاني بيان           ) االوليا  تذكرههاي عطار در      همچون گزارش (ديگران  
در اين پژوهش با نگاهي گـذرا      . هاي مهم اين مكاشفات، ديدار عارف با خداست         است؛ يكي از درونمايه     كرده

هاي مختلفي كه عارف از ديدار خـود بـا            ري انتقال اين تجربيات روحاني در ظرف زبان، روايت        به علل دشوا  
  .بندي خواهد شد است با هم مقايسه و طبقه خدا نقل كرده

  
  .االسرار، عبهرالعاشقين  مكاشفه، ديدار با خدا، كشف:ها كليدواژه

________________________________________________________________________ 
  دكتري زبان و ادبيات فارسيدانشجوي 
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  تصحيح ابيات از هماي و همايون خواجوي كرماني

  وحيد روياني
  

است، يك بار توسـط           هماي و همايون خواجوي كرماني تاكنون دوبار به صورت انتقادي تصحيح شده           
 به همـت بنيـاد فرهنـگ ايـران چـاپ شـد، و بزرگداشـت                 1348كمال عيني، محقق تاجيك، كه در سال        

ي المللـ   خواجوي كرماني توسط سعيد نياز كرماني كه همراه بقيه خمسه خواجو بـه مناسـبت كنگـره بـين                  
هرچند اين دو   .  منتشر شد  1370ماه    بزرگداشت خواجوي كرماني توسط دانشگاه شهيدباهنر كرمان در مهر        

اند، اما هنوز ابيات مبهم و ضـعيف فراوانـي در          تصحيح بسياري از مشكالت هماي و همايون را حل كرده         
اي كـه     ه با توجه به نكته    ، نگارنده در اين جستار سعي كرد        اين اثر هست كه اشكاالت آنها هنوز رفع نشده        

همـاي و  . اند برخـي از ايـن مـشكالت را حـل كنـد            مصححان محترم هماي و همايون به آن توجه نكرده        
اسـت و آن      نامه شده و پايه سـرايش آن اثـر قـرار گرفتـه              همايون رمانسي است كه به طور كامل وارد سام        

ي نامها تفاوت چنداني با اين اثـر نـدارد،          نامه كه از هماي و همايون وام گرفته شده جز در برخ             بخش سام 
  .نامه براي حل برخي از مشكالت هماي و همايون كمك گرفت توان از سام به همين جهت مي

  
  . نامه  هماي و همايون، تصحيح انتقادي ، سام:ها كليدواژه
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  »كيومرث صابري» دو كلمه حرف حساب«نقيضه در «

  نجمه زارع بنادكوكي
  

هـا و  اي است كه جريانـات، وقـايع و همچنـين ضـعف        ي آيينه تماعي به مثابه  طنزهاي سياسي و اج   
 مردم را نـسبت بـه جريانـات و مـسائل جامعـه              اين نوع طنز آگاهي   . شودمعضالت جامعه در آن ديده مي     

رود كه جامعـه    انگيزد و تا آنجا پيش مي     دهد، حساسيت آنها را نسبت به معضالت جامعه برمي        افزايش مي 
ي ادبي مـا را در شـناخت        زند؛ به همين جهت مطالعه در مورد اين گونه        صالح و خودسازي مي   دست به ا  

تـوان  اند؛ ولي مـي بعد از انقالب اسالمي، طنزنويسان بسياري طنز نوشته      . دهدمعضالت اجتماعي ياري مي   
ي مجلـه انـد و آمـار فـروش       ي كيومرث صابري فومني محبوب دل مردم نبوده       گفت كه هيچ يك به اندازه     

. خود گوياي اين امر است    » دو كلمه حرف حساب   «ويژه ستون   هاي طنزآميز وي به   آقا و اقبال به نوشته    گل
شد، تأثير بسياري بر مردم و      منتشر مي . ش1377 تا   1363هاي  كه بين سال  » دو كلمه حرف حساب   «ستون  

در اين مقالـه تـالش بـر    . هاي سبكي اين ستون طنز است   يكي از شاخصه  » نقيضه«شگرد  . مسئوالن داشت 
هاي متفاوت نقيضه نگاهي بياندازيم و سپس انواع گونـاگون نقيـضه را در              اين است كه نخست به كاركرد     

دو «هاي موجود در    رسيم كه نقيضه  سرانجام به اين نتيجه مي    . بررسي كنيم » دو كلمه حرف حساب   «ستون  
هـايي بـا كـاركرد    ويژه نقيضهها بهنقيضه. داردهر دو كاركرد نقد ادبي و غافلگيري را » كلمه حرف حساب  

دو كلمـه   «هـا در سـتون      هاي جامعه دارد، آماج اين نوع نقيضه      سزايي در اصالح ناراستي   نقد ادبي، تأثير به   
كوتاه و گويا، مكتوب  ( هانويسي، غلط نويسي و ستون برخي از روزنامه       بيشتر متوجه عربي  » حرف حساب 

  .است...) ميسياسي هفته و پيامهاي مرد
  

كيومرث صابري، دو كلمه حرف حساب،طنز سياسي، نقيضه، نقيضه با كاركرد نقـد ادبـي و                : كليد واژه ها  
  .نقيضه با كاركرد غافلگيري
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  بررسي دستگاه فعل در گفتار كودكان مبتال به اوتيسم

                    دكترآمنه زارع       
  دكتر شهين نعمت زاده

             دكتر ايران كلباسي               
  تر شهال رقيب دوستدك

 

 به معناي در خود فرو رفتن و تمايل به مجذوب خود بودن و              "مبتال به اوتيسم  " يا "اوتيسم"     اصطالح  
اي  دهد كه بـا داشـتن حافظـه        اين اصطالح وضعيت كودكاني را نشان مي      . عدم توجه به جهان خارج است     

اي بسيار محـدود بـا    چنين قواي شنوايي و بينايي سالم، رابطه     ها و هم    ها و فعاليت  خوب، توانايي انجام كار   
در اين تحقيق،پژوهشگر به بررسي ساختمان گروه فعلي بـر اسـاس            . سازند  دنياي بيرون خويش برقرار مي    

ار مقوله هاي وجه،نمود،مطابقه و شيوه نمايش زمان و چگونگي تبلور آن در ساختار افعال توليدي درگفتـ                
جامعه ي آماري اين پژوهش كودكان مبتال به مبتال بـه اوتيـسم در    . كودكان مبتال به اوتيسم پرداخته است       

در مركز آموزش ويژه كودكـان  اوتيـسم در شـهر شـيراز              )  سال 9متوسط سن   ( سال   12 تا   6ي سني     دامنه
هـاي   داده.  انجـام گرديـد  هـا  هاي زباني اين كودكان از طريق ضـبط مكالمـات آن            بررسي قابليت . باشند  مي

آوري شــده توســط ضــبط صــوت،ابتدا آوانگــاري شــده و ســپس مــورد توصــيف و تحليــل قــرار  جمــع
تجزيه و تحليل عبارات توليدي آنها حاكي از آنند كه در گفتاراين كودكان  نارسايي هـاي نحـوي                   اند  گرفته

ارائـه مـداخالت صـحيحي       و مـي تـوان بـا         بي شماري به لحاظ ساختمان گروه فعلي مشاهده مي شـوند          
همچون برپايي دوره هاي زبان آموزي براي اين كودكان و والدين آنها بر بسياري از مشكالت زباني آنهـا                   

  .فائق آمد
  

  .اوتيسم، گروه فعلي،زمان فعل،مطابقه،وجه فعل: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
    دانشگاه آزاداسالمي،واحد علوم و تحقيقات،گروه زبانشناسي،فارس،ايران 
 استاديار پژوهشكده علوم شناختي 
 استاد پژوهشكده مطالعات فرهنگي و علوم انساني 
 استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي 
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  بررسي آرايش سازه هاي گروه حرف اضافه اي در گفتار كودكان مبتال به اوتيسم
  منه زارعآ

  دكتر شهين نعمت زاده
  دكتر شهال رقيب دوست
  دكتر ايران كلباسي

  
برخـي  .      طبقه بندي هاي بسياري در خصوص ساختار حروف اضافه در زبان فارسي ارائه شـده اسـت        

زبانشناسان حروف اضافه را به لحاظ ساختاري به دو طبقه اصلي تقسيم نموده و براي هر يك از دو طبقه                    
پژوهش حاضر عمدتا بر پايه يافته هاي زبانـشناساني چـون           .  نيز زير مجموعه هايي لحاظ كرده اند       مذكور

به اعتقاد اسونانيس برخي حروف اضافه در جايگـاه اجـزاي محـوري قـرار               . دراير و اسونانيس بوده است    
 ساختاري آنها   دارند و دو ساختار مختلفي كه  اين طبقه از حروف اضافه در آنها شركت دارند، در تفكيك                 

 ندر ابتدا پژوهشگر به بررسي رده شناختي نحوه آرايش سازه هاي گروه حرف اضـافه اي و ميـزا                  . موثرند
 ي مستقل جمله پرداخته و سپس با تجزيه و تحليل داده هاي گـردآوري               اهمبستگي آنها با ديگر پارامتر ه     

، ساختمان گروه حرف اضافه اي توليدي        كودكان مبتال به اوتيسم    اشده از طريق مصاحبه و گفتگوي آزاد ب       
تخطي هاي متعددي به لحاظ ترتيب سازه ها ي گـروه حـرف اضـافه    . در گفتار آنها را ارزيابي كرده است     

  .اي وحركت هاي غير مجاز نحوي در پاره گفتارهاي توليدي اين كودكان مشاهده گرديد
  

  اي،ارسي، گروه حرف اضافهآرايش سازه ها، اوتيسم،  رده شناسي، زبان ف:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 انشناسي،دانشجوي دكتري،تهران،ايراندانشگاه آزاداسالمي،واحد علوم و تحقيقات،گروه زب 
 استاديار دانشگاه الزهرا 
 استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي 
 استاد پژوهشكده مطالعات فرهنگي و علوم انساني 
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 هاي منطق الطيرادبيات داستاني عرفاني و حكايت

  زهرازارع 
  حميدرضا هوشمند سروستاني

 

عرفاني،به وضوح جاي خالي بررسي     -   نگاهي به تالش هاي محققين در معرفي جامع منظومه هاي ادبي          
دلنـشين كـه ميتـوان نـام ادبيـات          بخـشي   .و شناخت اين آثار از منظر هنر داستان نويسي به چشم ميخورد           

عرفاني است كه   -منطق الطير ،يكي از همان گنجينه هاي شاهكار ادبي        . داستاني عرفاني را براي آن برگزيد     
در آن عطار،صورت عبارات را درجهت ذكر معنا به خدمت گرفته وجهت كشف و بيان مـضامين عرفـاني                 

در نوشـتار حاضـر،درپي بررسـي و شـناخت          . تمقصود خويش،از زبان حكايت و تمثيل استفاده كرده اس        
عوامل و عناصر ساختاري مختلفي هستيم كه در حكايت هاي منطق الطير متضمن كشف و بيان مفـاهيم و          
آموزه هاي مدنظر عطار مي باشند،تا از اين رهگذر اين اثر گرانقدر را به عنوان نمونه اي ماندگاراز ادبيات                   

  . داستاني عرفاني بهتر بشناسيم
  

  .منطق الطير،حكايت، عرفان،ادبيات داستاني: هاكليدواژه
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  )در احياء علوم الدين و مثنوي ( ظن و يقين از نظر مولوي و غزالي : موضوع

   مرضيه زارع
  

در .      بخش نخست اين مقاله به بررسي مراتب يقين از ديد برخي از عرفا و مكتب عرفان مـي پـردازد                     
عني ظن اخالقي و معرفتي از ديدگاه مولوي مورد بررسي قرار گرفته است ؛              بخش دوم ، ظن و انواع آن ي       

بحث سوءظن و حسن ظن در مقوله ظن اخالقي قرار مي گيرد كه خود سوءظن نيز در دو مقام مـذموم و                      
در بخـش دوم مقالـه ، بـه         . نوع دوم ظن ، بحثي معرفت شناختي اسـت        . ممدوح مورد توجه مولوي است    

در بخـش سـوم ايـن جـستار ،     . سه مراتب آن با علم و ظن و گمان پرداخته شده اسـت      مقوله يقين و مقاي   
مراتب يقين از ديد مولوي بررسي شده كـه شـامل سـه مرتبـه علـم اليقـين ، عـين اليقـين و حـق اليقـين            

سپس در ادامه اين بحث ، موضوع رويت از ديد مولوي مورد تحليل قرار گرفته است كـه بـه هـيچ                      .است
گاه هاي عرفاني و كالمي در اين زمينه توجهي ندارد بلكه بر اين عقيده است كه هر كـس بـه                     كدام از ديد  

در بخش پاياني مقالـه ، ظـن و يقـين از            . مرتبه كشف برسد حق را در تمام مراتب وجود مشاهده مي كند           
قـين و عـين     غزالي نيز چونان مولوي بيشتر از دو مرتبه علم الي         . ديدگاه غزالي به بحث گذاشته شده است        

او يقين را مقول بالتشكيك مي داند كه مولوي نيز در ايـن موضـوع بـا غزالـي هـم                     . اليقين بحث مي كند     
غزالي به مانند موالنا ، مرتبه علم اليقين را مرتبه اهل ظاهر و عين اليقين را مرتبـه اهـل بـاطن                      .عقيده است 

به مبحث يقين بيـشتر از جهتـي دينـي مـي            تفاوت غزالي با مولوي در اين است كه غزالي          . تلقي مي كند    
نگرد حال آنكه مولوي آن را از صافي انديشه عرفاني خـود عبـور داده و در پيونـد بـا احـوال و مقامـات                          

  . غزالي در مورد رويت حق ، عقيده اي شبيه به مولوي دارد. سالكان آن را تحليل و بررسي مي نمايد 
  

  . مراتب يقين، رويت مولوي، غزالي، ظن، يقين،:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دستيار آموزشي 
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  دستاوردهايي از آموزش عملي زبان فارسي به غير فارسي زبانان 

  )ترك زبانان: تجربه و تحقيق موردي(
  آمنه زلفي

  
    زبان آموزي بيش از آنكه دانش باشد، مهارت است؛ بدين معني كه تا معلّم پا به كالس درس نگذاشته                   

از . درك درستي از محتـوي و شـيوة تدريـسش نخواهـد داشـت             باشد و با زبان آموزانش روبه رو نشود،         
طرف ديگر، زبان آموزان بسته به اينكه از كدام كشور باشند و بـه چـه زبـاني حـرف بزننـد و فرهنـگ و                          
زبانشان، چه مناسبت و اشتراكاتي با زبان فارسي و فرهنگ ايراني داشـته باشـد، محتـوا و روش آمـوزش                     

زبان تركي اگر چه از لحاظ تقسيمات زبانشناختي و خانواده هاي زبـاني از              . متفاوتي را اقتضا خواهند كرد    
زبان فارسي متمايز است به دليل سوابق و روابط تاريخي و جغرافيـايي، بـه طـور حيـرت انگيـزي بـا آن                        

صرف نظر از صدها لغت و تركيب فارسي كه وارد زبان تركي شده و در آن زبان نيـز بـه                     . درآميخته است 
مثلِ آتـش، شـهر، چهارشـنبه، پنجـشنبه، بـرادر، پـدر ـ در        (ي معمول در فارسي به كار مي رود همان معن
، در زبان تركي، دهها واژة فارسي مي توان يافت كه در معنـايي              ...)؛ به معني پدر زن و     »كايين پدر «تركيب  

 جـاي آن را گرفتـه       به كار مي رود كه قرنها پيش در زبان فارسي متداول بود ولي امـروزه واژه اي بيگانـه                  
كه به جاي وضو به كار مي رود يا آن معني امروز فراموش شده و تنها در قاموسهاي                  » آبدست«است؛ مثلِ   

به معني بندباز، آكروبات و كسي است كـه         » جانباز«به معني مست و     » سرخوش«لغت ديده مي شود؛ مثلِ      
وش در فارسي امروز به معنـي شـادمان و          سرخ. با كارهاي محير العقولش جان خود را به خطر مي اندازد          

جانبـاز نيـز امـروزه      . خوشحال به كار مي رود و معني مست ممكن است تنها در متنهاي ادبي ديده شـود                
ثبت شده، اكنون فرامـوش     » ريسمان باز «به صورت   » دهخدا«معاني ديگري دارد ولي اين معني آن، كه در          

پيشوندهاي فارسي يا كلماتي كه در آن زبان، جاي پسوند          تركان با كمك گرفتن از پسوندها و        . شده است 
، صدها واژة جديد ساخته اند كه در بعضي از آنها هم كلمه و هم واژة تركيب ساز         )مثلِ خانه (گرفته است   

تدريس زبان فارسي براي ترك زباناني كـه صـدها          . »تيمار خانه «و  » خسته خانه «هر دو فارسي است؛ مثلِ      
 را به طور ناخودآگاه، در ضمن مراودات روزانة شان بـه كـار مـي برنـد، بـه شـرط                      واژه و تركيب فارسي   

آگاهي از اين مشتركات نه تنها آسان تر مي شود بلكه براي آموزگار و زبـان آمـوز بـه صـورت فراينـدي                        

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي كارشناسي زبان و ادبيات فارسي ـ دانشگاه پيام نور 
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ايـن مقالـه ارائـة      .شيرين همانند حلّ معما و كشف نكته هاي پنهان در عادات زباني روزمـرّه در مـي آيـد                  
  .تجارب تدريسِ يكسالة نگارنده در كالسهاي آموزش زبان فارسي جامعه المصطفي در استانبول است

  
  . زبان، فارسي، آموزش زبان، تركي، فرهنگ، واژگان دخيل:كليد واژه ها
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  »اي از واژگان گويش همدانييابي برگزيدهبررسي و ريشه«

  مهدي زمانيان
  

تـوان بخـشي از   گويشِ از دسـت رفتـه همـداني كهـن اسـت و مـي      ي      گويش كنوني همدان، بازمانده  
ي باباطاهر همداني باز يافـت، در ايـن         هاي ناب و دگرگون نشده    ويژگيهاي اين گويش كهن را در سروده      

از ويژگـي   .نوشتار به واكاوي و بررسي برگزيده اي از واژگان گويش همداني امروز پرداخته شده  اسـت                  
 باسـتان،   ايرانـي (هـاي باسـتاني     ه حفظ واژگان پهلوي و واژگان ناب، با ريـشه         توان ب هاي اين گويش، مي   

هـدف ايـن نوشـتار بررسـي      . كه در زبان فارسي معيار روايي ندارند اشـاره كـرد          ) اوستايي، پارسي باستان  
اي از واژگـان ايـن گـويش        يابي گزيده   ي ريشه ساختار دستوري گويش همداني نيست، بلكه مقاله، بر پايه        

 زبـان   - زبـان فارسـي دري     - زبان پهلـوي   - گويش همداني  -گويش همدانيِ كهن  :كليد واژه . وار است است
  .فارسي نو

  
  . واژگان پهلوي، واژگان همداني، گويش:هاكليد واژه
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  ) بازيها،درسهاي دوره ي دبستان،كارتونها(تاثير خاطرات مشترك كودكي

  برشعر دهه ي هفتاد
  محمدعلي زهرا زاده
                    يمهناز فقيه

    
تعاريف متعددي از دوران كودكي ارائه      .      يكي از پيچيده ترين دوران هاي زندگي، دوران كودكي است         

ك موجودي است متفكر كه جهان بيني خاص خود را دارد البته هـوش      شده است ؛ از نظر روانشناس كود      
و جهان بيني كودك مانند انسان بزرگسال پيجيده نيست ولي براي وي كافي اسـت ، امـا در نگـاه جامعـه                       

از ديدگاه بيولوژيكي كـودك موجـودي       . شناسان كودك كسي است كه هيچ گونه تكليف اجتماعي ندارد           
ل رشد خود را با عبور از مرحله ي تك سلولي پشت سر گذاشـته و بـه هيـات                    رشد نيافته است كه مراح    

البته  دوران كودكي بر اساس ويژگي هاي ذهني شـكل مـي گيـرد و بـه                . انساني كوچك تبديل شده است    
تاثير اين دوران بـر دورانهـاي ديگـر         . تعبير ديگر اين بزرگساالن هستند كه مفهوم كودكي را معنا مي كنند           

افراد خودشان را در پرتو . ان انكار ناپذير است و خاطرات آن تا سال ها بر ذهن انسان مي ماند زندگي انس 
خاطرات ايام كودكي بهتر درك مي كنند، عده ي معدودي به صحت اين قـضيه پـي مـي برنـد، امـا ايـن                         

ر و  يكي از عرصه هايي كه تاثير دوران كودكي بـر آن قابـل توجـه مـي باشـد شـع                    . موضوع واقعيت دارد  
بررسي تاثير دوران كودكي بر شعر شاعران معاصر نقش اين دوران را بيش تـر آشـكار مـي                   . ادبيات است 

  .كند
  

ي  شترك ، كـارتون هـا ، درس هـاي دوره           شعر دهه ي هفتاد ، دوران كودكي ،  خاطرات م           :كليد واژه ها    
  .دبستان ، بازي ها

________________________________________________________________________ 
 ه سيستان و بلوچستاناستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگا 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي 
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  ي هومر سهيادي و ايلياد و ي فردوس شاهنامهي در آگاه شيپنقش و كاركرد انواع 

  وند دكتر سعيد زهره
  برزو حسنوند

  
ـ «،  »الهام«،  »ينيب  طالع«،  »رؤيا«،  »خواب«ي و اقسام مختلف آن چون؛       آگاه  شيپ     و » تحليـل «،  »ييگـو   شيپ

 ها  حماسهي دروني   ها  مشخّصهاز يك سو، يكي از      : مانند آن در آثار حماسي كاركرد و نقشي دوگانه دارند         
براي روايت حـوادث و سرگذشـت   ) ضد داستاني( و از ديگر سو، چون شگردي داستاني        نديآ يمبه شمار   

ي بزرگ و قابل اعتنا، ايـن ويژگـي نمـودي آشـكار و              ها  حماسهدر بيشتر   . روند يمقهرمانان داستان به كار     
ي آگاه شيپع ي ميزان و چگونگي تجلي انوا   سهيمقااز اين رو،    . ي كهن دارد  ها  قصهمبتني بر ساختارشناسي    

 تـا   ميـ ا  دهيكوشـ ي حاضـر،     مقالـه مـا در    . ي ملل مختلف موضوعي درخـور پـژوهش اسـت         ها  حماسهدر  
ي هـومر، از ايـن منظـر         سهيـ اودي بزرگ ديگر؛ يعني ايليـاد و         حماسهي سترگ فردوسي را با دو        شاهنامه

بـراي  . مورد بررسي قرار دهـيم     را در اين آثار      ها يآگاه  شيپمقايسه كنيم و نقش، تأثير و ميزان بروز انواع          
، سخن خـود    آنهاي و انواع    آگاه  شيپي ماهيت و خاستگاه      دربارهي كوتاه   ا  مقدمهاين منظور پس از آوردن      

ـ ارزش زيباشناختي   «و  » ها يآگاه  شيپي انواع    سهيمقا«را در دو بخش كلي تحت عنوان         هـاي  »يآگـاه   شيپ
ي نتـايجي چـون كثـرت و تنـوع،           ارائـه  و سـرانجام بـا       ميـ ا گرفته يپ و، ايلياد و اديسه      موجود در شاهنامه  

 تـر  يرواقعـ يغي شاهنامه در برابر محـدوديت، تكـراري و          ها يآگاه  شيپي و باورپذيرتر بودن     مانند  قتيحق
  . ميا بردهي هومر، سخن خود را به پايان ها حماسه در آنهابودن 

  
 .يشناخت ييبايزي، ارزش آگاه شيپو كاركردآگاهي، شاهنامه، ايلياد، اوديسه، نقش  پيش:ها دواژهيكل
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  » حالي است مرا«و » مرغ سحر«نقد فرماليستي دو مجموعه رباعي 
  از منصور اوجي براساس شيوة نقد گرانيگاهي

  شريفي سيدفرشيد سادات
  نسب سميرا بختياري

  
 اطّـالع دارنـد، ايـن    روشي براي نقد فرماليستي شعر است؛ تا آنجـا كـه نگارنـدگان       » نقد گرانيگاهي       «

شـدن   بـا قائـل  ) 3، ش1، س نقـد ادبـي  مجلة  . نك(اي    روش را نخست بار، دكتر عليرضا فوالدي در مقاله        
براي فرم شعر و توجه بـه مقولـة         » جزئي  دروني«و  » كلي  دروني«،  »جزئي  بيروني«،  »كلي  بيروني«چهار سطحِ   

ايـن  . اسـت   ، پيـشنهاد داده   )ه گرانيگاه فرم شـعر    دادن آن در جايگا     و نيز به دست   ( هر شعر    »شگرد بنيادين «
تواند سبك آن را نيـز در هـر دو معنـاي متفـاوت                شيوه، روشي سودمند براي تحليل فرم شعر است و مي         

در مقالة حاضر به واكاوي شيوة      . توصيف كند ) تمايزدهنده (بخش  تشخّصهاي     و ويژگي  غالبهاي  ويژگي
مـرغ   و   حالي اسـت مـرا     فرم دو مجموعه رباعي از منصور اوجي         پيشنهادي ايشان پرداخته، سپس، كيفيت    

 نقـد گرانيگـاهي را در عمـل    كـارايي ايم؛ تـا در وهلـة نخـست      را بر اساس اين شيوه توصيف كرده     سحر
حالي در مجموعة   » شروع يكسان « و   مرغ سحر در  » ماية واحد   درون« كنيم و سپس تأثير  صناعات        ارزيابي

بـا  » شـگرد بنيـادي  «هـا  يـك    در غالبِ اين رباعي . هاي اين دو اثر بررسيم      باعي را در تنوع فرم ر     است مرا 
بـه  . شـود    مي تكراريهاي    گفته همراه است  كه باعث ايجاد فرم         عناصري ويژه و متأثّر از دو صناعت پيش       

ي بـا نتـايجِ پژوهـش     ) بـه شـيوة نقـد گرانيگـاهي       (ها    عالوه،  نتايج به دست آمده در تحليل فرم اين رباعي          
لـي انجـام شـده        پور و دكتر كاووس حـسن       هاي خيام به وسيلة دكتر سعيد حسام        زيباشناختي كه بر رباعي   

و بـا   (بـا ايـن همـه       . گيـري دارد    همخوانيِ چشم ) 144ـ121، صص 7 ش هاي ادبي،   پژوهشفصلنامة  . نك(
شـده در   ي تحليـل  هـا   ، داده )دهد  گفته كه كارايي شيوة نقد گرانيگاهي را در عمل نشان مي            وجود نكتة پيش  

تـر و بـازتعريف سـطوح چهارگانـة      اين جستار گوياي آن است كه اين رويكرد نيازمند بازنگريِ ريزبينانـه     
مانند تزئينـات  (كردن هر صنعت ادبي به يكي از اين سطوح است  گفته و نيز  درنگ بيشتر در منسوب   پيش

كه نويسندگان اميدوارند كاربست  ) اند  هآوايي كه ايشان آن را به سطح دروني جزئي منسوب و محدود كرد            
  .شده در مقالة حاضر، به سهمِ خود اين دو گامِ تكميلي را ياري رسانَد عمليِ عرضه

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز 
 آموختة كارشناسي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه سلمانِ كازرون دانش 
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 اسـت مـرا، منـصور      نقد گرانيگاهي، شگرد بنيادين، نقد فرماليستي، رباعي، مرغ سـحر، حـالي       :ها  كليدواژه
  .اوجي
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  ميبررسي ساختار آثار كودكانه منوچهر احترا

                                       فاطمه سادات طاهري
  زهرا دري

 

         هرچند ادبيات كودك هم مثل ادبيات بزرگساالن قدمتي بسيار دارد و يقينا پيشينه نـوع عاميانـه آن                   
ي به زماني برمي گردد كه اولين كودك از مادرش متولد شده است، اما پيـدايش ادبيـات مكتـوب و رسـم                     

 "هـانس كريـستين اندرسـن       " 1835كودكان به قرن نوزدهم ميالدي مي رسد كه براي اولين بار در سـال               
 نوشت و بدين ترتيب ادبيات كودك       "قصه براي كودكان    "اولين داستان مكتوب كودكانه خود را با عنوان         

 به معناي اعم با ادبيات      اگرچه بين ادبيات  . را به عنوان حوزه اي مستقل در ادبيات جهان پايه گذاري كرد             
كودكان تفاوت چنداني وجود ندارد ، اما اختالف بين امكانات و نيازهاي كودكان و بزرگساالن و عواملي؛                 

محدوديت تجربه كودكان ، كوتاهي مدت زمان تمركـز و دقـت كـودك و عـدم درك رويـدادهاي                    : نظير  
از ايـن رو ادبيـات      . سال ايجاد ي كند     مختلف به صورت همزمان تفاوت هايي بين ادبيات كودك و بزرگ          

كودك به تمامي متون علمي،ادبي و هنري اطالق مي شود ، كه براي كودكـان نوشـته مـي شـوند و جنبـه                        
ادبيات كودك در زبان فارسي نيز در نوع عاميانه  و شفاهي خود مثل ساير كشورها قدمتي                 . درسي ندارند   

درجهان  امروز بعد از انقالب مشروطه در ايـران آغـاز شـد و     ديرينه دارد ، اما شيوه مكتوب و مرسوم آن          
 ، يكـي از     "منـوچهر احترامـي     ". خيلي زود مورد استقبال شاعران و نويسندگان فارسي زبان قرار گرفت            

موفقترين نويسندگاني است كه با مهارت و استادي كامل در اين مسير گام نهاد و با سرافرازي بـا نوشـتن                     
داسـتان شـعرهاي وي ؛ نظيـر        . كتاب عالي براي كودكان اين راه را پشت سرگذاشـت            بيش ازپنجاه عنوان  

كودكان سـه دهـه معاصـر       ...  و "گربه من نازنازيه    " ،   "دزده و مرغ فلفلي     " ،   "حسني نگو يه دسته گل      "
ايران را به خود جذب كرده و با موضوع هاي جذاب و شخصيت هـاي دوسـت داشـتني ، زبـا ن روان و                  

اين پژوهش قصد دارد ساختار داسـتان هـاي كودكانـه           .انه ، ايشان را تحت تاثير قرار داده است          بيان كودك 
طـرح ، موضـوع ، عمـل يـا حادثـه ،             ( وي را ،كه در قالب شعر بيان شده انـد ، از نظـر عناصـر داسـتان                   

 نتيجـه   شخصيت ، رفتار و گفتار بررسي كند و با تحليل محتوا و نحوه پرداخت داستان هاي وي بـه ايـن                    
برسد كه رمز جاودانگي آثاركودكانه احترامي در ميـان نويـسندگان معاصـر چيـست تـا شـايد مطالعـه آن                      

________________________________________________________________________ 
 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كاشانارياستاد  
 دانشجوي كارشناسي ارشد 
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راهگشاي نويسندگان حال و آينده ادبيات كودك فارسي باشد و پهنه ادبيات ما دوباره بتواند شـاهد خلـق                   
  .ببندندداستان هايي باشد كه براي مدت طوالني در حافظه كودكان و والدينشان نقش 

  
  . منوچهر احترامي، داستان هاي كودكانه ، ساختار و عناصر داستان :كليد واژه ها



334  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
 ي فردوسي سيرت در شاهنامه تحليل رفتاري ضحاك اهرمن

      محمودرضا سازواري
  شهال محمدريحاني

  
كـاربرد آن بـراي     ي اهرمن در فرهنگ عمومي مردم ايران همواره حامل بار معنايي منفي بوده و                        واژه

تـري بـه      مواردي است كه نويسنده يا گوينده بخواهد نقطه مقابل نيكي و نيكوكاري را به شـكل ملمـوس                 
اند دليل سرپيچي ابليس را كـه اغلـب           باره نظر برخي عرفا كه خواسته       در اين . خواننده يا شنونده القا نمايد    
تـوان آن را از       لمداد كنند، استثناسـت و مـي      شود حب شديد او به ذات يزدان ق         مترادف اهريمن شمرده مي   

آدميـان  : گيرنـد   سـيرتان در دو گـروه قـرار مـي           ي فردوسـي، اهـرمن      در شاهنامه . جهات ديگر بررسي كرد   
گروهي كه بسيار   : شوند  سيرت نيز به دو دسته تقسيم مي        قهرمانان انساني اهرمن  . ديوسيرت و ديوان واقعي   

و گروه  ) ضحاك ماردوش (ي چندان روشني وجود ندارد      ها نقطه   ال آن ي اعم   كردار بوده و در كارنامه      زشت
گاه رفتارهاي اهـورايي را نيـز از خـود         ديگر قهرماناني هستند كه با وجود ارتكاب اعمال اهرمني گاه و بي           

رفتـار بـوده و فقـط در          و از اين گروه برخي اهـورايي و نيـك         ) افراسياب، كاووس و سودابه   (اند  بروز داده 
انـد كـه     ؛ ديوان واقعي نيز موجوداتي اهريمنـي بـوده        )زال و رستم  (اند  مرتكب اعمال اهريمني شده   مواردي  

تـرين   يكي از شاخص. اند كاري در سرزمين ايران گرديده   و عمل مشغول تخريب و زيان       پيوسته در انديشه  
ضـحاك مـاردوش    ي فردوسي و به طور كلّي در تاريخ اساطير ايـران،              سيرت در شاهنامه    هاي اهرمن   چهره
فوسـت و   (سيرتان اساطير ملـل ديگـر       ي ضحاك با اهرمن     كوشد كه ضمن مقايسه     راقم اين مقاله مي   . است

سيرت بپردازد و نسب او و سرآغاز و علل ظهـورش و كارهـا و                 به تحليل رفتاري اين اهرمن    ...) ماكبث و   
  . را مورد نقد و بررسي قرار دهد... محضر ساختن و 

  
 .سيرتان، ضحاك وسي، شاهنامه، اهرمن، اهرمنفرد: كليدواژه
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 »آن پادشاه زاده كه پادشاهي حقيقي به او روي آورد «روايت زمان در داستان 

  مژده ساالركيا
  زينب غفاري گوشه

  
ژرار . كنـد  هاي روايي متنِ ادبي را بررسي مي هاي ساختارگرايي است كه شيوه    شناسي از شاخه          روايت

مثنـوي  . كنـد   ي زمان تكيـه مـي       ي روايت است كه بيش از هر چيز بر مقوله           پردازان در زمينه    از نظريه  ژنت
ايـن  .  هـاي غربـي را دارد       ي ادب روايي فارسي است كه قابليت بررسي بـا نظريـه             از آثار برجسته  معنوي  

» رشـهزاده و پيركمپيـ    «هـاي روايـي زمـان در داسـتان            ه  ي ژنت به بررسـي شـيو        پژوهش ضمن بيان نظريه   
هاي روايتي زمان در اين داستان بهره         پردازد و در صدد پاسخ به اين پرسش است كه موالنا از چه شيوه               مي
موالنـا در ايـن داسـتان بـا اسـتفاده از انـواع              .كنـد   هـا چگونـه مفهـوم را منتقـل مـي            است و اين شيوه     برده
سـبب شـتاب منفـي در روايـت         هـا     دهد، اما ايـن مقولـه       ها و بسامد مكرر روايت را شكل مي         پريشي  زمان
  .دهد شود بلكه شتاب مثبت را شكل مي نمي

  
شناسي، ژرار ژنت، زمان، مثنوي معنوي، آن پادشاه زاده كـه پادشـاهي حقيقـي بـه او                     روايت :كليد واژه ها  

  .روي آورد

________________________________________________________________________ 
 س(شجوي كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا دان( 
  س(دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا( 



336  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  بوطيقاي شعر سنايي

  )نقد شعرا در حديقه و ديوان حكيم سنايي غزنوي(
  مصطفي ساالري
  حميد صمصام
 ترمه فرحي

  
 اسـت كـه ضـمن اشـعار خـود           ي ، متعلق به شاعران    ي ادب فارس  ي از نظرات انتقاد   ي سهم قابل توجه       
نمونـه چنـين    .  از ديگر شعرا عرضه كرده انـد         ي را در توصيف شعر خويش ويا خرده گير        ي انتقاد يفوايد

 ي دارا ي و اجتماع  ياز لحاظ تاريخ   و هم    ي موسوم است  هم از نظرعلم نقدادب       " نقد شعرا  " كه به  ينقد هاي 
 ي جمـع آور   ي مـنظم و ادوار    ي تـاكنون بـه گونـه ا        حاصل اين قضاوت هـا     اهميت بسيار است و متأسفانه    

 بـوده   گذشتة ادبـي ايـران   دري انتقادي هااني جري اندازي در پ ي فرهنگ في ط نيمهم تر ،شاعران  . نگرديده
 كه  ي است به حد   افتهي آثار منظوم رشد و گسترش       اني م  در ،يي از هر جا   شي و پ  شي ب يدر واقع نقد ادب   . اند

 وارد قلمـرو نقـد   ي كه در شـعر و نظـم خـود بـه نـوع     افتي توان ي گذشته مر را دي ناظم ايكمتر شاعر و    
طرح ديدگاههاي سنايي در حوزة نقد شـعر اسـت و از ايـن               ،   مقالههدف اصلي از انجام اين       .نگشته باشد 

 سبك در برهه اي حساس و مهم از ادوار شعر فارسي ايستاده و  داراي                لحاظ كه به عنوان شاعري صاحب     
سه ساحت مختلف فكري و شعري در ادب فارسي استو در شعر شاعران پس از خود بـسيار مـؤثر بـوده ؛              

خوانندة اين مقاله در مي يابد ، سنايي اولين كسي است كه بطور جدي شـعر را بـه                   . حائز اهميت مي باشد   
 گرچه مقام شاعر را پس ازانبيا واوليا قابل ستايش مي دانداما بر آنان كه مدح ظـالم مـي                    شريعت گره زد و   

  .كنند ، مي تازد
  

  . سنايي ، نقد شعرا ، شعر و شرع:كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
 عضو هيأت علمي گروه ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي زاهدان 
 استاديار گروه ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي زاهدان 
 د اسالمي زاهداندانشجوي كارشناسي ارشد و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزا 
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  ادبيات آرامگاهي و لزوم توجه به آن در ايران

 دكتر جهاندوست سبزعليپور

  دكتر رضا چراغي
 صغري غفاري توچائي

  
، قصه، افسانه، ترانـة محلـي،       شعر، امثال و حكم، داستان    : هاي متفاوتي دارد، مانند   دبيات هر ملتي جنبه       ا

ها يا ادبيات   هاي ادبيات كه كمتر شناخته شده، ادبيات به كار رفته در سنگ مزار            يكي از جنبه  ... . الاليي و   
بـراي  . ي روي مزارهـا رايـج بـوده اسـت         هايدر كشور ما از ديرباز نوشتن جمالت يا پيام        . آرامگاهي است 

هـاي  سـختي و صـالبت سـنگ      . هاي پادشاهان هخامنـشي اشـاره كـرد       توان به كتيبه  پيشينه و سابقة آن مي    
انتخاب شده براي اين امر، آنها را در زمانه جاودان ساخته و باعث شده كالم آنهـا از يـك نظـر همچـون                        

قبـر بزرگـان    اي سـنگ    توجه به مزارات يا اطالعات شناسنامه       .گزند بماند كالم فردوسي از باد و باران  بي       
اي قابل مالحظه دارد، اما توجه به شعر سنگ مزارها در جهان اسالم گويا به كتابِ احمد بن خليـل                    پيشينه

اين كتابِ تأليف شده بـه عربـي        . گرددبرمي» اخبار االخيار بما وجد علي القبور من االشعار       «الُبودي به نام    
آوري كرده؛ و در آن شعر سنگ قبر بسياري از بزرگـان            قرن نهم هجري را لويس شيخو اليسوعي جمع       در  

در عصر حاضر تحقيقي در زمينة اين جنبه از ادبيات نشده           . به ترتيب الفباييِ حرف روي تنظيم شده است       
 زمـان رواج، نـوع      هاي فراوان ادبي مانند شناخت قالب، محتوي و مضمون،        در شعر آرامگاهي جنبه   . است
رواج . اهميت فرهنگ شعر در كشور حتي براي مردگان و غيره قابـل بحـث اسـت             ) قديم و شعر نو   (شعر  

كشاند به طـوري  شناسي ادبيات آن جامعه ميشعر يا اشعار خاص در هر دورة ما را به سوي تحليل جامعه            
هاي ادبـي   ها و سليقه  ناخت و با ذايقه   توان با بررسي و تحليل اين اشعار به طريقي جامعة ادبي را ش            كه مي 

جـنس، شـغل،    : شعر ارامگاهي در اغلب موارد اطالعات فراواني از شخص مدفون نظيـر           . جامعه آشنا شد  
زبان و گويشي به كار رفته در شـعر، همـراه بـا    . دهدطبقة اجتماعي، حادثة مهم زندگي او و غيره به ما مي         

-شود، در شناخت روحيه و عقيده صاحبِ قبر كمك فراواني مي          تر يافت مي  اشكالي كه در قبرهاي قديمي    

ايـن مقالـه كـه    . هـستند زبانزد مـردم  ... اشعار روي قبر بزرگان ادب مانند حافظ، سپهري و پروين و            . كند

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت 
 استاديار دانشگاه گيالن 
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت 
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نامة در حال نگارش است، ضمن طرح اهميت توجه به ادبيـات آرامگـاهي، در پـي آن              اي از پايانان  چكيده
در ايـن   (براي بررسي اين نوع، شش ارامگاه بزرگ شـهر رشـت            . هي را بررسي نمايد   است تا شعر ارامگا   

. انـد برداي و تحليـل شـده     هاي آنها فيش  به عنوان نمونه انتخاب؛ و نوشته     ) نوشتهمرحله، تقريبا هزار سنگ   
 متون  هايقبرنويسي، اهميت توجه به ادبيات ارامگاهي، ويژگي      پيشينة فرهنگ سنگ  : هاي مقاله شامل  بخش

  . شناختي ادبيات هستندها، نحوة كمك گرفتن از اين متون براي تحليل جامعهادبي آرامگاه
  

  .هاي رشتقبر نويسي، آرامگاهادبيات، ادبيات آرامگاهي، مزارات، سنگ: هاكليدواژه
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 ي فردوسيدر شاهنامه» رستم«هاي  بررسي تطبيقي شخصيت و خويشكاري

  يات زردشتيدر روا» اَپام نَپات«با 
  رضا ستاري
  مرضيه حقيقي

 

ي ملّـي نقـشي   ترين رويدادهاي حماسـه ي فردوسي است كه در مهم     رستم، نامدارترين پهلوان شاهنامه   
نگاهباني از تاج و تخت، پشتيباني از فرهمندترين پادشـاهان كيـاني،            . تعيين كننده و محوري بر عهده دارد      

هاي ترين خويشكاريايران به ويژه افراسياب توراني، از جمله مهم    پاسداري از مرز ايران و نبرد با دشمنان         
بـا وجـود چنـين جايگـاه        . ي فردوسي سايه گسترانيده است    اوست كه بر بخش عظيمي از فضاي شاهنامه       

درخوري كه فردوسي براي اين پهلوان نامدار ملّي در نظر گرفته است، از نام و نـشان رسـتم در اوسـتا و                       
هاي بـسياري را    زنيناهمخواني روايت فردوسي با متون زردشتي گمانه      . شود ديده نمي  متون زردشتي اثري  

رسد كمتر مورد توجه    چه در اين ميان به نظر مي      آن. ي رستم و هويت تاريخي او در پي داشته است         درباره
هـايي بـا   يدر اوستاسـت كـه هماننـد   » اَپـام نَپـات  « ايزدي به نـام    -هاي مرد قرار گرفته باشد، خويشكاري   

ست كه در اوستا در گاه و مقـام پهلـواني           » هاي آب تخمه«اپام نپات به معني     . هاي رستم دارد  خويشكاري
نـام، شخـصيت و كاركردهـاي رسـتم در     .  پادشاهي است، از او ياد شـده اسـت        ملّي كه نگهبان آب و فرّه     

رو، در اين پژوهش سعي شده است     ايناز  . شاهنامه، در بسياري جهات با ايزد اپام نپات قابل مقايسه است          
هـاي  هاي ميان روايت شاهنامه و روايات زردشتي،  شخـصيت و خويـشكاري       تا ضمن بررسي ناهمخواني   

  . رستم و اپام نپات با هم مقايسه شود و وجود مشترك اين دو شخصيت مورد بازكاوي قرار بگيرد
  

  . ايزديرستم، اپام نپات، آب، افراسياب، فرّه: هاكليد واژه
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  كاركردهاي نقش عاطفي زبان در اشعار مصطفي رحماندوست

  فاطمه ستاري
  محبوب طالعي

  
      عاطفه به عنوان عنصري اصلي و سرنوشت ساز شعر در آفرينش هاي هنري اسـت؛ و دايـره ي تـأثر                   

كار نيست چون اين تاثير كارساز عاطفه در شعر،در اشعار غنايي قابل ان      . پذيربيشتري را از آن خود مي كند      
اشعار به طور كلي بر محور عاطفه استوارند و عناصر زيبايي آفرينـي ديگـر در مرتبـه ي بعـد از آن قـرار                         

و بخش عظيمي از قدرت اين اشعار در به تسخير آوردن ودرگيـر كـردن انـسان بـه دليـل كـاركرد                       . دارند
ش را در محور تبديل زبان قراردادي       اصلي ترين نق  »عاطفه«با اين اوصاف گاهي عنصر    . عاطفه در آن است   

به هيچ وجه ...به زبان شعر دارد و حتي ممكن است از عناصر ديگر شعرساز از قبيل ،انواع ايماژ يا مجاز و             
به شعر تبديل شود و نقش تاثير گذاري خويش را به           »عاطفي«استفاده نشود اما زبان به اعتبار كاركرد زيباي       

عاطفه به اندازه اي است كه گاهي زبـان فقـط بـه دليـل اسـتفاده از ايـن                    خوبي انجام دهد؛ همچنين تاثير      
» شعر تاثير گـذار   «، نيز عبور مي كند و به سطح         »سطح نظم «عنصر، از سطح قراردادي خود فراتر رفته و از        

مي رسد، و در نهايت اين امر سبب مي شود مسائل عاطفي به مهم ترين دغدغه هـاي ذهنـي شـاعر بـدل                        
 اشعار او، يا بسياري از آنها اين دغدغه به عنوان  مهم ترين عنصر اصـلي سـبك آن شـاعر                     شود و در كليه   

كه به شكل هاي همدلي و محبت، اندوه، انتظـار، عـشق، نوسـتالژي، تنهـايي و هـراس، دعا،شـادي               . باشد
در اشعار شاعر نمود پيدامي كند، نمونه بارز آن در اشعارمصطفي رحماندوسـت بـه شـكل منـسجم و                    ...و

دراشـعاراو بـه خـصوص در مجموعـه         ....نوستالژي، محبت، عـشق و    :عناصري چون .پررنگ ديده مي شود   
  .به خوبي قابل مشاهده است» آسمان هنوز آبي است«اشعار

  
  . زبان، عاطفه، شعر كودك،رحماندوست:ژه ها كليد وا

________________________________________________________________________ 
 كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي 
 استاديار دانشگاه اروميه 
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  تأثير زبان فارسي بر زبان اردو

  مرتضي سرايي
  

 كه پرچم زبان فارسي در سرزمين هند و پاكستان برافراشته است و نه تنهـا                تقريباً يك هزار سال است         
 و  غزنـوي  زبـان فارسـي از زمـان       .كنـد   هاي مردم اين سرزمين حكمراني مي        هنر؛ بلكه بر دل    بر فرهنگ و  

مغلون پا بر جا بـوده       و   سوريون،  لودهيون،  خلجيونة   در سرزمين هند رواج پيدا كرد و تا آخر دور          غوري
 85 تـا    80ساختار زبان اردو، هندي اسـت؛ ولـي          . هيچ حكومتي آن را تحت تأثير قرار نداده است         است و 

شود فارسي است به همين جهت است كه تأثير زبـان فارسـي               درصد الفاظي كه در زبان اردو استعمال مي       
شود و    ز ديده مي  اين اثرپذيري، نه تنها در زبان كه در هنر سرزمين هند ني           . در اين زبان بسيار مشهود است     

بـسياري از تغييـرات ايجـاد        . كه كسي خواسته باشد كه چنين شود        اين يك ضرورت تاريخي است نه اين      
در ايـن   .شده در زبان اردو از زواياي مختلف تحت تأثير زبان فارسي بوده هنوز هـم كمـابيش ادامـه دارد     

  .ان فارسي پرداخته شودمقاله سعي شده در بررسي كوتاهي به تأثيرپذيري زبان اردو از زب
  
  . زبان فارسي، زبان اردو، شبه قاره، ادبيات: هاكليد واژه

________________________________________________________________________ 
 كارشناسي زبان و ادبيات اردو 
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  بررسي تطبيقي مرگ در اشعار احمد شاملو و بدر شاكر السياب

  عايشه سربزي تغزي 
  
    نوشتار حاضر بر آن است كه با رويكـردي تطبيقـي مـسئله ي مـرگ را در يـك نمونـه از اشـعار ادب         

از ميان شاعران برجسته ي اين دو ادب ، شاملو و سياب انتخـاب       . ورد بررسي قرار دهد     فارسي و عربي م   
اين دو شاعر مرگ مسيح را به گونه اي متفاوت از ديگر شعرا به تصوير كشيدند از ميان مجمـوع                    . گرديد  

جتماعي هدف مولف نشان دادن تاثير اوضاع ا . اشعار انها مرگ ناصري و المسيح بعد الصلب برگزيده شد           
  . دو شاعر بر سرودن اين اشعار و بيان برخي تفاوت ديدگاههاي دو شاعر نسبت به اين موضوع مي باشد

  
  . مرگ ، شاملو ، سياب ، مرگ ناصري ، المسيح بعد الصلب:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات عربي دانشجوي كارشناسي ارشد مترجمي 
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  اي شعر نمايشيمطالعة كاركردهاي هنري در فضاي ميان رشته

     عاليه سرمدي
           سعيد گودرزي

  
     در روند اين پژهش ،ابتدا چهارچوب مفهومي شعر نمايشي و جايگاه نوعي آن از جنبه جهاني مطـرح                  

گردد،سپس با پرداختن به ماهيت شعر نمايشي در ادبيات هنري ايران با رويكردي نوين ، قابليت هـا و                   مي
حوري اين مطالعه حول ايـن      سؤال م . توانش هاي آن در بهره برداري كاربردي مورد مطالعه قرار مي گيرد           

قابليـت هـاي    (است كه  كاركردهاي هنري  شعر نمايشي چگونه و در چه زمينه هايي به كـاربرد اجرايـي                  
منتج مي شود؟ آنچه با مفروضات محقق پيوند دارد، برداشت تركيبي ازارائة نظريه هاي بنيادي                ) دراماتيك

بدانيم كه  در پديداري  اثر،مـا را بـه دنيـاي عواطـف      و كاربردي است كه  اگرهنررا به معناي ارتباط مؤثر  
نيز وارد مي كند؛ اين گونه به نظرمي رسد كه در  شعر نمايشي، استفاده از بـازي هـاي زيباشناسـانة زبـان               
شعري و بهره گيري از مؤلفه هاي هنرنمايشي ،هم به ارتباط با مخاطب و هم ديده شدن آفرينش هنرمنـد                    

 تحليلي  واز    –اين پژوهش از حيث ماهيت توصيفي       . ين شعر و نمايش مي انجامد     در يك فرآيند تعاملي ب    
هـدف از ايـن     .اي صـورت پذيرفتـه اسـت      نوع مطالعات ميان رشته اي است كه بااستناد به منابع كتابخانـه           

يافتـه هـاي ايـن      . تحقيق ،تحليل ِچيستي ، ديرينه شناسي وارائه مباني نظري در مطالعة شعر نمايشي است             
هش مبين آن است كه وجود شعر نمايشي درادبيات هنري ايران با بهره گيري از عوامل متعـدد هنـري                    پژو

اي است و قابل الگـو بـرداري بـراي    داراي كاركردهاي ارتباطي است كه قابل طرح در نمايش هاي صحنه 
ماتيك بياراينـد   شاعران هنرمند اين مرزو بوم كه قريحة سرشار از خلّاقيت خويش را به زيورهاي فنون درا               

  .و آفرينندة نمايشي شاعرانه باشند
  

  . شعرنمايشي، ادبيات هنري ، كاركردهاي هنري وارتباطي، قابليت هاي دراماتيك:كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
      كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي  
عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد زرقان   
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  و پيشينه آن در مطالعات نوين ميان ادبيات عربي و فارسي» ادبيات تطبيقي«

  فاطمه سعدوني 
  حسن دادخواه

  
ي از شاخه هاي نوين ادبيـات اسـت كـه وظيفـه بررسـي آثـار ادبـي ملـت هـا و                               ادبيات تطبيقي يك  

در سـال هـاي نخـستين       . شناساندن نقاط مشترك و ميزان تاثيرگذاري هر يك بر ديگري را بر عهده دارد               
سده بيستم ميالدي ، هم زمان با ترجمه آثاري از ادبيات اروپايي به زبان عربي ، اين شاخه از ادب، مـورد                      

پژوهشگران ادبيات عربي قرار گرفت، به گونه اي كـه امـروزه در كـشورهاي عربـي ، دههـا كتـاب              توجه  
در گـامي  . ارزشمند در تبيين و توضيح اصول ، موضوع و روش هاي ادبيات تطبيقـي تـاليف شـده اسـت                   

ايسه فراتر، نويسندگان عرب كوشيدند تا با شناخت شاهكارهاي ادبي جهان از جمله ادبيات فارسي ، به مق          
آن با آثار مشابه در ادبيات عربي بپردازند و از اين رهگذر ادبيات خـويش را بـه ادبيـات جهـاني نزديـك                        

در اين مقاله با گذري بر مباحثي چون تعريف ، موضوع ، روش ها، ويژگي هاي يك پژوهـشگر در                    . كنند
دگان معاصـرايراني و      در گسترش آن ؛ به مهمترين كتـاب هـاي نويـسن            " ترجمه   "ادبيات تطبيقي و نقش     

بـاال بـودن ميـزان توجـه        . عرب در تطبيق كاربردي ميان ادبيات عربي و ادبيات فارسي اشاره شـده اسـت              
نويسندگان دو ادب فارسي و عربي به نقاط مشترك دو ادب و وجود داد و ستد هاي ادبـي ميـان آن دو ،                         

  .  و ادبيات عربي و اسالمي استايرانيان،  با  فرهنگنشانگر ارتباط ديرينه و تنگاتنگ ميان 
  

     ادبيات تطبيقي، ادبيات عربي، ادبيات فارسي ، دوره معاصر: كليد واژه ها
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  شناسي زباني و ادبي شعر تعزية دورة قاجار سبك

   مجلس تعزية خودسكو و تكيةدولت25با بررسي 
  نيا احسان سعيدي

  
ن است و بخش مهمـي از ايـن هنـر شـعر تعزيـه                      تعزيه بخش مهمي از ميراث هنري و فرهنگي ايرا        

 مجلس از تعزيـه هـاي دوره فتحعلـي          12در اين نوشتار    . دورة قاجار عصر شكوفايي اين هنر است      . است
روش .  تعزيه از دورة ناصرالدين شاه مورد بررسي سبك شناسي زباني و ادبي قرار گرفته اسـت                13شاه و   

ايـن  .  شميسا در كتـاب كليـات سـبك شناسـي اسـت            سبك شناسي روش ارائه شده توسط دكتر سيروس       
. دهد شعر تعزيه به عنوان هنري مردمي، زباني ساده و عاميانهو در مواردي معيـوب دارد                 پژوهش نشان مي  

همچنين از نظر ادبي پيچيدگي چنداني ندارد و صنايع ادبي آن در حـد طبيعـت كـالم و در خـدمت بيـان                   
  .صريح معناست و نه هنرنمايي

  
  .شناسي ادبي، خودسكو، تكية دولت شناسي زباني، سبك  تعزيه، سبك:ژه هاكليد وا

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 



346  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  زبان هنري ميرزامهديخان استرآبادي در درة نادره.دري به درة نادره

  غالمعباس سعيدي
  

كتـاب  . ترين نويسندگان زبان و ادب فارسي اسـت       ميرزا مهديخان استرآبادي يكي از دشوارنويس       
. اي از نثر فنّي و مصنوع است كه در بارة فتوحات نادرشاه نوشـته شـده اسـت                 ونهمعروف درة نادرة او نم    

انگيزة اصلي ميرزا مهديخان از نوشتن اين كتاب، تنها تاريخ نويسي نبوده بلكه به نقش هنري و ادبي زبان                   
ت  هاي دخيل در بررسي سير تاريخي تطور نثر فارسي و همچنين بررسي مؤلّفه         . نيز توجه داشته است    ادبيـ 

. دهد كه نويسنده با توجه به هدف خود بسيار موفّق بوده اسـت            متن از نظر بالغي و زبانشناختي نشان مي       
اي بلكـه   بسياري از معاصران نثر ميرزامهديخان را انحرافي در مسير درست نثرنويـسي فارسـي و كژراهـه                

جهات درست باشد؛ اما اين مقالـه سـعي         دانند، اين امر شايد از برخي       اي در زبان و ادب فارسي مي      بيراهه
عيـب مـي   "هاي هنري، بالغي، ادبي و حتّي زبانشناختيِ درة نادره را نشان دهـد و از بـاب              كند ويژگي مي

توان گفت كه ميرزا مهديخان بـراي بيـان   مي.  نگاهي نو به اين كتاب بيندازد ،"جمله بگفتي هنرش نيز بگو    
كه از زبان اخبار استفاده كند، بيشتر از زبان ادب و هنـر              به جاي آن   تاريخ كه موضوعي كامالً علمي است،     

  .بهره برده است
  

  .   درة نادره، ميرزا مهديخان، نثر فنّي، نثر هنري، دشوارنويسي:كليد واژگان

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه علوم اسالمي رضوي و جامعه المصطفي العالميه 
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  بر پاية واجشناسي نقشگرابررسي چگونگي اشتقاقِ ستاك گذشتة فعل

  دكتر غالمعباس سعيدي
  

تي، از ديرباز، به رابطة بين ستاك حال و ستاك گذشتة افعال فارسي پرداخته؛ اما               دستورنويسان سنّ   
برخي ستاك حال را اصل گرفته و ستاك گذشته را مـشتق از سـتاك حـال    . اندداستان نبوده در اين باره هم   

اند هگروهي، برعكس، ستاك گذشته را اصل گرفته و ستاك حال را مشتق از ستاك گذشته دانست               . اندگرفته
در همـين   . انـد اي هم مصدر را  اصل دانسته و ستاك گذشته و حال را از آن مـشتق ديـده                  و باألخره دسته  

اند و افعـال فارسـي را بـر    ديدهحال، در بيشتر موارد، بين ستاك حال و ستاك گذشتة افعال هماهنگي نمي           
هـاي دانـش     مقالـه، بـر پايـة يافتـه        در ايـن  . انـد كـرده قاعده تقسيم مي  اين اساس به دو گروه باقاعده و بي       

 ، موضوع بررسي شده و با تبيـين آواشـناختيِ شـواهد متعـدد، ايـن                 شناسي نقشگرا واجزبانشناسي، بويژه   
نتيجه مشخّص شده است كه در دستور زبان سنّتي، در بيشتر افعال فارسي، ستاك گذشته از پاية فعـل كـه                     

در اين اشتقاق، پس از افزودن تكواژ گذشته        .  شده است  سان است، مشتق  كبه لحاظ آوايي با ستاك حال ي      
واجـي از  -دهد كه بر اساس قواعد واژهايي در  هردو، رخ مي به پايان ستاك حال، دگرگوني سازِ  

اي يا تركيبي از موارد ياد شـده، قابـل توجيـه و تبيـين               قبيل همگوني، درج آوا، حذف آوا، هماهنگي واكه       
  .علمي و آواشناختي هستند

  
  .ايساختواژه، همگوني، درج آوا، حذف آوا، هماهنگي واكهشناسي تكواژشناسي، واج- واج:هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
   و جامعه المصطفي العالميهاستاديار دانشگاه علوم اسالمي رضوي 
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  ژاله اصفهاني از » موج در موج« مجموعه شعر) حكمي يا معياري(نقد فتوايي 

  دكتر پريچهر سلطاني      
 

ودن اشعار فراواني بـا مـضمون       او با سر  .از شاعران برجسته معاصر است    ) ش.ه1386-1300(ژاله اصفهاني 
وي بيشتر عمر خود را در خارج از ايران گذراند و اشعار او كمتر              .اميد و آرزو به شاعر اميد معروف است       

در . است  »ديگر گونه خواندن اثر ادبي      «در حقيقت به نوعي     . نقد ادبي كاري خالق است      . نقد شده است  
اثر ژاله اصفهاني ، را عالوه بر عطف توجه         »  وج در موج  م«اين مقاله سعي بر اين است كه  مجموعه شعر           

، موضوع ، شكل وساختار ، تكنيك وصـناعت شـعري تجزيـه وتحليـل               )به لحاظ تاثير گذاري     (به زيبايي   
ير و ايجاد ارتباط بين خواننده ونويـسنده اثـر    أثكرده و ضمن آن ، علت تأثر اثر يا به بيان ديگر چگونگي ت             

  . روشن گردد_وسوم استكه به نقد فتوايي م_
  

  .ثير و تأثر،  خواننده،  موضوعأ ژاله اصفهاني، موج در موج ،نقد فتوايي، ت:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 مدرس دانشگاه شهركرد  



 349  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  بررسي مضامين مشترك فريدون مشيري با نازك المالئكه

  زهرا رفيعيان اكرم سلطاني و
  

رد جمعي ونقد و  مقايـسه ي         تحقيق در زبان و فرهنگ  و تاريخ ملتها به منظور استفاده از ثمرات خ          
آثار  آنها يكي از اهداف ادبيات تطبيقي است كه مي تواند در جهت انتقال  ذوق  و احـساس  و عواطـف                     
و خرد انسانها به يكديگر به منظور ايجاد ارتباط و پيوند ميان ملتها و تاثير متقابل فرهنگ ها نقـش آفـرين           

 ادبيات و هنر ديگر ملتها تـأثير مـي پـذيرد و ايـن تـأثير                 هر ملتي بر اساس فرهنگ و هويت خود از        .باشد
اين مقاله بر آن است     .پذيري را در آ ثار خود نمايان مي سازد هرچند كه تأثير پذيري اندك يا فراوان باشد                

تا ضمن معرفي نازك المالئكه شاعره توانمند عراقي و فريدون مشيري مضامين مـشترك ايـن دو  شـاعر                    
در ايـن وجيـزه نگارنـده وجـوه اشـتراك و            .ه صورت تطبيقي مورد بررسي قرار دهـد       رمانتيك معاصر را ب   

را نيز در حد توان مورد تحليل ،مداقـه و بازكـاوي قـرار              ...افتراق،همانندي هاي زباني،واژگاني و سبكي و     
  .داده است

  
  . فريدون مشيري، نازك المالئكه، شعر و ادبيات معاصر، مضامين مشترك:كليد واژه ها



350  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  صيت و شخصيت پردازي در منظومه ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگانيشخ

  فاطمه سلطاني
  

       شخصيت پردازي از اركان مهم داستان پردازي است كه نويسنده به كمك آن مي تواند به داسـتان و                   
قهرمانان داستانش رنگ واقعي ببخشد، پژوهش حاضر به بررسي عنـصر شخـصيت ، انـواع آن و ويژگـي                    

 قابل توجه ظاهري و كيفيت هاي خلقي آن ها و همچنين شيوه هاي شخصيت پردازي و انواع آن در                    هاي
اين جـستار   . يكي از قديمي ترين رمان هاي عاشقانه ادبيات فارسي يعني داستان ويس و رامين مي پردازد               

  . ست از نظر روش به شيوه استقرايي و از نظر ابزار و ميدان تحقيق به صورت كتابخانه اي ا
  

 . داستان ويس و رامين ، شيوه هاي شخصيت پردازي:كليد واژه ها 
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  اشعار حسين منزويهاي نگاهي بر اسطوره

   فاطمه سليمان پور
  

. يكي از مهمترين ابزارهايي كه موجب خيال انگيزي و زيبايي شعر مي شود به كارگيري اسطوره است      
 مسأله اصـلي مقالـه      .امعه از ديرباز مورد اهميت بوده است      اسطوره به عنوان هويت ملي و فرهنگي يك ج        

بيشتر مربوط به آثار گذشتگان اسـت و نقـش          ،   دراين زمينه     انجام شده   پژوهش هاي  حاضر اين است كه     
اسطوره در آثار شعراي امروز ناديده گرفته شده و پيوسته اين سؤال مطرح بوده كه آيـا در دوران معاصـر                     

 اثري مانند شاهنامه كه سرشار از اسطوره هاي ساخته شده اي ازخواست هـاي               شاعري يافت مي شود كه    
هدف از پژوهش حاضر پرداختن به اين جنبه ي هويت سـاز بـه عنـوان                 يك ملت است خلق كرده باشد؟     

بـه سـبب بـسامد بـاالي        . يكي از شاخصه هاي زيبايي شناختي شعر، در گزيده اشعار حسين منزوي است            
اعر،جستار حاضر برآن شده است ضمن كاوش درآن به اين پرسش پاسخ دهد كه چه      درآثاراين ش اسطوره  

اسطوره هايي امروزه كاركرد بيشتري دارند وآيا منزوي در اشعارش توانسته اسطوره سازي كند؟ اين مقاله                
در مـورد   يـي   در دو بخش تدوين شده، در بخش نخست ديدگاه ها           تحليل محتوا   به روش كتابخانه اي و      

بخش بعدي كـاوش دراسـاطيربه كـار رفتـه          .  تا بتواند شناختيازاين مبحث ارائه بدهد      هه بررسي شد  اسطور
منزوي ضمن پـرداختن بـه اسـاطير پيـشين در اشـعارش             . استدراشعارمنزوي با توجه به اهداف ذكرشده     

را  زده است و اين دو اسطوره بيـشترين بـسامد   "زن" و "موعود"دست به ساختن اسطوره هايي نو چون    
زن اساطيري او، تمام ويژگي هاي يك اسطوره را با خصوصيات انساني و منحصر              . در اشعار منزوي دارند   

نتيجه ي حاصل ازاين تحقيق نشان مي دهد در شعر شـاعران            . به فرد خود و گاه زنانه در هم آميخته است         
ه هايي نـو وپيونـد آن بـا         امروز اسطوره هاي حماسي بيشتر كاربرد دارد ومنزوي توانسته با ساختن اسطور           

اساطيرگذشته، همان كاري را انجام دهد كه فردوسي براي نجات زبان و فرهنگ ايراني با سرودن شاهنامه                 
  . ازخود به يادگار گذاشته است

  
 .، زن ،موعود  منزوي، شعر ، اسطوره:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
دانشگاه شاهد- )گرايش ادبيات مقاومت( دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي 
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  كودك و جنگ در شعر معاصر فارسي و عربي 

  )پور و سميح القاسمامينبررسي تطبيقي شعر قيصر (
  دكتر علي سليمي
  حسين عابدي

  
ا، بـا تلنگـر يـك جنـگ،       . آاليش است       دنياي كودكي دنيايي ساده، پرفروغ و بي     اين زاللِ جـاري امـ

ي مـستقيم يـا     بدون ترديد كودكـان بـه گونـه       . آيداي به تالطم درمي   يا انتفاضه اعتراض  انقالب، مقاومت،   
هـاي ناشـي از ايـن شـرايط قـرار خواهنـد             ها و خـشونت   ندي ناگزير با پيامدها، آسيب    غيرمستقيم در پيو  

هـاي تقريبـاً همـساني از    نمونه بارز اين كودكان در دو كشور فلسطين و ايران هستند كـه تجربـه         .  داشت
وي توان شعر پايداري فلسطين را واكا     از اين روي نمي   . اندحمله متجاوز به خاك سرزمين خود را آزموده       

القاسـم  سميح. اي از مقاومت هستند، سخن به ميان نياورد       ، كه سيماي برجسته   »كودكان سنگ «نمود اما از    
گـون بـه شـعرخويش      هـاي گونـه   فلسطين، اين كودكان انقالبي را با رويكردها و جلـوه         امروز  از شاعران   

يافـت، نمودهـايي از جنـگ       در ايـران آوازه     » شـعر كـودك   «پور نيز، كه ابتدا بـا       قيصر امين . خوانده است 
ايـن  . كنـد  عليه ملت ايران را با زبان و تـصاويري شـاعرانه و كودكانـه توصـيف مـي                  سالهتحميلي هشت 

ترين مفـاهيم و    در ادبيات تطبيقي، برجسته   » مكتب آمريكايي «كوشد با تكيه بر اصول و مباني        پژوهش مي 
ـ  (زندگي، خانواده   : موضوعات اينگونه شعرها همچون    ، مـيهن، آزادي، جنـگ، آشـتي،    )در و مـادر   بويژه پ

  .   ي تحليل بسپاردشناسي به بوتهآوارگي، مدرسه، شهيد، كودكي را از منظر زيبايي
  

  . پور، سميح القاسم، نقد تطبيقيجنگ، كودك، شعر معاصر، قيصر امين :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي، كرمانشاه. 
 ،دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي، كرمانشاهدانشجوي دكتراي گروه زبان و ادبيات عربي  
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  "نام من سرخ است"بررسي عناصر ايراني رمان

      آباد مهناز سمندري يوسف
  

    اين رمان در اصـل بـه زبـان تركـي اسـتانبولي نوشـته شـده و برنـده جـايزه ادبـي نوبـل در سـال                      
داستان . به تصوير كشيده شده است    1591ميالدي است و در آن ماجراي نه شب سرد زمستاني سال            2006

غالـب، كـه    اين كتـاب بـرخالف نظريـه        . در واقع بيان مسايل برزخ سنت و نوگرايي تركيه آن عصر است           
تاثيرو تاثرات ادبي ايران و عثماني را مربـوط بـه دوره مـشروطه و دوره پـيش از آن يعنـي دوره ادبيـات                         

هـا و     داند، نمايانگر تـاثير پـذيرفتن نويـسنده داسـتان از داسـتان              ديواني تركيه و ادبيات بازگشت ايران مي      
هـاي آن از       شده و هر كدام از بخـش       اين داستان در قالب چندين بخش نوشته      . روايات اصيل ايراني است   

كنـد    زبان يكي از اعضا كل داستان روايت شده است و همانگونه كه اين سبك روايت داستان ايجاب مـي                  
هـاي    هاي آن غيـر از بخـش        اي است و نويسنده در تمام بخش        داراي توصيف بسيار قدرتمند و قانع كننده      

ر روايات ايراني اعم از شاهنامه فردوسـي و خـسرو و        شود، تحت تاثي    پاياني كه معماي كل داستان حل مي      
البته اين تاثر، تاثري ناآگاهانه و ضمني و كلي نيست بلكه به            . شيرين نظامي و گلستان سعدي و غيره است       

هاي اصلي داستان كه نوعي تقـديرگرايي اسـت از شـاهنامه فردوسـي و مـاجراي                   توان گفت تم    جرات مي 
همچنـين در   . لي داستان است از خسرو و شيرين نظامي اخذ شده اسـت           عشق رمان كه در واقع هسته اص      

هاي جامعه كهن آن روزگار، گلستان سعدي دستمايه كار اين كتـاب              بيان الگوهاي كالسيك رفتار و ارزش     
قصد اين پژوهش در واقع بررسي و نماياندن تاثيرات فرهنـگ ادبـي ايرانـي بـه عنـوان                   . قرار گرفته است  

  .ترين  سرمايه فكري و تخيلي نويسنده در اين اين رمان موفق تركي است ترين و اصلي مهم
  

  .اورهان پاموك، فرهنگ ايراني، شاهنامه، خسرو و شيرين، عناصر داستاني ايراني: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
دانشگاه تبريز، دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي   
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  دستگاه بالغي و ابهام آفريني در شعر فروغ فرخزاد

  احمد سنچولي
  

آيند، معموالً در شگردهاي مجازي و بياني       ن ادبي به شمار مي    ساز مت       صور خيال كه از عناصر برجسته     
اين عناصر از سويي در حركت زبـان مـتن وقفـه و درنـگ               . شوندو حتّي گاه در عناصر بديعي نمودار مي       

دهند و از سوي ديگر، در خلق معنا، گسترش و تقويت           كنند و آن را ناآشنا و غير عادي جلوه مي         ايجاد مي 
ل در شـعر      . زي مقصود و به طور كلّي در ابهام آفريني كالم ادبي نقش اساسي دارند             سامفهوم، پنهان  با تأمـ

توان گفـت كـه     ، مي »ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد     «و  » تولّدي ديگر «فروغ فرخزاد به ويژه دو مجموعة       
نتيجـة ديـد    هاي هنري شعر او ناشي از نو بودن صور خيال و عناصر بياني است كـه خـود                   بخشي از ابهام  

به . صور خيال در شعر او جنبة تزئيني ندارند       . باشدتازه و تغيير نگرش شاعر نسبت به هستي و زندگي مي          
در اين نوشتار عوامل ابهام آفـرين بالغـي در   . همين دليل از عناصر بديعي در شعر او چندان نشاني نيست      

در بخش صـور بيـاني عناصـري از         . تشعر فروغ فرخزاد به دو دستة صور بياني و بديعي تقسيم شده اس            
-قبيل مجاز مرسل، تشبيه، استعاره، حساميزي، اسطوره، نماد و كنايه؛ و در بخش شگردهاي بـديعي آرايـه                 

  .هاي تلميح، ايهام، آيروني و پارادوكس مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است
  

 .    بهام شعر معاصر، فروغ فرخزاد، دستگاه بالغي، ا:هاكليد واژه

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه زابل 
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 سزبان شعر دفاع مقد

  دكتر عادل سواعدي
  نسيمه مراقي

  
    ادبيات، آيينه ي تمام نماي جريان هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و غيره درهر جامعـه اي                 

در ايـن   . هر چه در جامعه رخ مي دهد، بي شك، ردپاي خود را در ادبيات بر جاي مـي گـذارد                   . مي باشد 
ي ايراني از اين اصل مستثنا نيست؛ چنان كه يكي از حوادث برجسته در تاريخ معاصر ايران،                 ميان، جامعه   

جنگ تحميلي و دفاع مقدس هشت ساله است كه هم چون هر رويداد ديگري تـأثير خـود را بـر ادبيـات                       
شعر كـودك و دفـاع      "در اين مقاله، كه مستخرج از رساله ي كارشناسي ارشد تحت عنوان             . گذاشته است 

 از دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول مي باشد، به بررسي زبان شعر دفـاع مقـدس پرداختـه مـي                     "مقدس
شود؛ كه به نوبه ي خود يكي از دوره هاي سرنوشت ساز در معادالت اجتماعي و ادبي جامعه ي معاصـر                     

 آن بررسي مي    در اين مقاله، نخست به تعريف زبان پرداخته مي شود و كاركردهاي گوناگون            . ايراني است 
سپس با نگاهي به جنگ تحميلي و تأثير آن بر جامعه ي ايراني و به دنبال آن بر ادبيات، بـه عوامـل                    . گردد

آن گاه عنصر عاطفـه، كـه از ملزومـات زبـان            . رواج بيش تر شعر در دوران دفاع مقدس پرداخته مي شود          
يدگاه بازگو مي گردد و در بقيه ي        شعر جنگ است، به بحث گذاشته مي شود و انواع شعر جنگ از اين د              

مقاله، زبان شعر دفاع مقدس مورد تحليل قرار مي گيرد و جاي جاي، نمونـه هـاي شـعري جهـت تأييـد                       
  .مطالب آورده مي شود

  
  .  جنگ، دفاع مقدس، شعر، زبان، عاطفه:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديارگروه ادبيات فارسي دانشگاه شهيد چمران اهواز 
 كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول 
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   استعاره در شعر سنتي و شعر نو فارسي بر اساس ديدگاه شناختيسير

  )ي بر گزيده اشعار حافظ و سهراب سپهريمبتن(
  رخساره سهرابي
  محمد راسخ مهند

  
شناسي شناختي سـعي شـده اسـت اسـتعاره هـاي            در اين پژوهش با تكيه بر بحث استعاره در زبان         

ايـن پـژوهش   . موجود در شعر سنتي و نو فارسي، بر اساس منتخب اشعار حافظ و سپهري بررسـي شـود           
اي از اشـعار    در گزيده . هايي دارد حاكم بر شعر در اين دو شخص چه تفاوت          دهد فضاي فكري    نشان مي 

هايي كه بر مفاهيم عشق، نفرت، مرگ، زندگي، تنهايي، غم، شـادي و زمـان داللـت                 اين دو شاعر، استعاره   
دهد كه عالوه بر مفاهيم مشتركي كه در كـاربرد          اين بررسي نشان مي   . كردند، مورد بررسي قرار گرفتند    مي
بـا  . اي نيـز دارد   هاي قابل مالحظـه   ستعاره از سوي اين دو شاعر وجود دارد، مفاهيم استعاري آنها تفاوت           ا

 تفاوت در به كار بـردن       ،دريافتيم كه يكي از تفاوت هاي شعر سنتي و شعر نو          هاي مختلف،   بررسي نمونه 
ر مـي گيـرد و سـهراب        در نظـ  را  »شـراب « آنجا كه حافظ براي عشق قلمروي         مثالً .استمفاهيم استعاري   

 حـافظ بـا     ،»تنهـايي « استعاره   يا در . آنها متفاوت است  ، مي توان دريافت كه دنياي فكري        »جسم«قلمروي  
نشان دهنده تنهايي عميق    گزيندتا  را برمي »انسان« سهراب مفهوم    كشد و آن را به تصوير مي    »مكان«قلمروي  

  .باشدانساني در نگاه سپهري و احساس تنهايي انسان مدرن 
  

  .  زبانشناسي شناختي، استعاره، حافظ، سهراب سپهري: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناسي ارشد زبانشناسي 
 دانشيار زبانشناسي دانشگاه بوعلي سينا 
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  هاي شاهنامهگيري داستانتاثير عصيان بر شكل

                     لقمان سهرابي                                                                           
  

سنگ حضرت آدم ابوالبشر و ابزار مهـم         ن و ميراث عظيم و گران      انسا هاي ذاتي      عصيان يكي از ويژگي   
هـاي اجتمـاعي و روابـط انـساني     ي تأثير خود را بـه تمـامي عرصـه   تعالي، براي فرزندانش است كه دامنه  

ي اصـلي تسلـسل     هاي شاهنامه، زيرسـاخت و حلقـه         اين خصيصه كه در وجود شخصيت        .كشانده است 
هاي ها و ناگفته  ، بسياري از نهفته   ها است جوييار و دليل محكم نبردها و كين      هاي اين يادگار ماندگ   داستان

سازدكه احساس كند حقوقش ناديده گرفته شده است، بنـابر          دروني انسان را در مقطعي از زمان آشكار مي        
هـاي  داسـتان . شـود اين با فوران خواسته هاي دروني و اميال ارضا نشده در نقش يك عصيانگر ظاهر مـي                

ي عصيانگري پهلوانان نشأت گرفته است و بـا طغيـان جمـشيد، ديـو و                ماسي شاهنامه نيز كه از روحيه     ح
ي پهلواني با ضحاك در بخش اساطيري و عصيان،كاوه، فريدون و تور در آغاز بخش حماسي و آغاز دوره

گردنـد،  ايه ريزي مي  ي ايرانيان و تورانيان پ    هاي چندين صد ساله   ي جنگ انتقام منوچهر از سلم وتور، همه     
-هاي شاهنامه چـه انـدازه در شـكل         شخصيت آورد كه عصيان  اين سوال را در ذهن خوانندگان بوجود مي       

آمدند، باز هم شـاهنامه     ي ظهور در نمي   ها به عرصه  اند؟ و اساساً اگر اين عصيان     ها مؤثر بوده  گيري داستان 
قاله سـعي بـرآن اسـت كـه  اهميـت وضـرورت              گشت؟ در اين م   از اين انسجام و استحكام برخوردار مي      

از طغيـان كـاوه و انقـالب فريـدون،          هاي حماسي شاهنامه،    هاي اصلي و اثرگذار داستان    عصيان شخصيت 
گيـري داسـتان سـياوش، زيبـاترين و پـر           خواهي كيخـسرو از افراسـياب را در شـكل         عليه ضحاك تا كين   

ر گوشـه وكنـار حكايـات ايـن اثـر سـترگ و يادگـار                د ..ماجراترين داستان اين اثر بي بديل، آشكار سازد       
ها در پي تبعيت از ديوهاي دروني آدميان يعنـي آز،           هاي اهريمني در سراسر حماسه    ماندگار نيز، شخصيت  

نياز، خشم، رشك و كين، مدام عصيانگري نموده و با آزار و اذيت همنوعان، قهرمانان نيك انـديش را بـه                     
اند تا با عصياني تدافعي، عصيان تهاجمي بدانديـشان را از            با بيداد برانگيخته   مبارزه و دفاع از حق و مبارزه      

اي هماننـد   هـا عـصيان قهرمانـاني اسـطوره       گونه داستان هاي اين در بسياري از صحنه   . نوع بشر دور سازند   
لندي و ها و سـرب كاوه، فريدون ورستم عليه بيدادگران، مستبدان و متجاوزان ارمغاني است كه آزادي انسان           

هـا، بيـانگر ايـن      گيـري داسـتان   هـاي اثرگـذار در شـكل      اين عصيان . اقتدار سرزمين ايران را به دنبال دارد      
هاسـت، نويـد    ي انسان ي عصيانگري و پايداري در برابر هر آنچه مخالف ميل واراده          اند كه روحيه  واقعيت

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 



358  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

هايي كـه تـا بـه امـروز مـشاهده      نگريها و عصياي انقالببنابر اين همه. بخش ترقي و تعالي خواهند بود    
كنـد وجـودش ناديـده انگاشـته        اند، گذرگاهي براي فرار بشر از قوانيني هستند كه در آن احساس مي            شده

ي زورگويـان و خودكامگـان      شده، آمال و آرزوهايش لگدمال گشته و او تنها ابزار پيشبرد اهداف ظالمانـه             
دارد ت كه عاصيان و معصومان را به كنش و واكـنش وا مـي             هاي شاهنامه، اين عصيان اس    در داستان . است

سازد تـا سـنگيني بـار و        هاي حماسي را تنومند مي    ي اين داستان  وحاصل اين كنش و واكنش است كه تنه       
ي همـين   همچنين ثمره . هاي نبرد ميان نيكي وبدي را تحمل نمايد       برحوادث خوشايند وناخوشايند صحنه   

دارد ودر جايي   ها ما را به تحسين اعمال خشونت عاصي وا مي         ضي صحنه العمل است كه بع   عمل و عكس  
-بايد اذعان داشت كه هرگز قانوني وضـع نمـي         .  ريزيمديگر بر معصوميت و مظلوميت معصوم اشك مي       

هـاي  هـا، آرزوهـا، خواسـته     زيـرا سـليقه   . ي افراد جامعه را رام نمايد     ي سركش همه  شود كه بتواند روحيه   
ها مطيع و برخي ديگر عاصي و نافرمان گردد كه بعضي از آدم است و همين امر باعث ميهرآدمي متفاوت 

كنـد، هـيچ    هايش را مطالبه و هستي خود را اثبـات مـي          كه با سركشي، خواسته   بنابراين بشر تازماني  . باشند
انـد و   دهقدرتي نخواهد توانست او را به مانند يك روبوت تصور كند كه سازندگانش به او هـستي بخـشي                  

او همان طور كه با عصيان بـر        .ي ايشان، نتواند حركتي ازخود نمايش دهد      جدا از چهارچوب تعريف شده    
زيـرا اگـر عـصيان را از نهـادآدمي و           . اين عالم مادي پا نهاد با عصيانگري هم به آخر زمان خواهد رسـيد             

 هـاي   ، چه اگر اين مقوله از صـحنه       هاي حماسي دور سازيم قطعاً نامي از آنان برجاي نخواهد ماند          داستان
واقعي گيتي خارج شود، جهاني منفعل وآرام بوجود خواهدآمد كه هرگونه پويايي، نوآوري وتالش بـراي                

هـا  شود كه انسانهايي ايجاد ميهاي مختلف فرصتي حيات در آن بي معني خواهد بود زيرا درزمان    ادامه
ي عصيان عاصيان، نتايج مثبـت      گرچه ممكن است همه   .هنددارزش واقعي خود را فقط با عصيان بروز مي        

هاي شاهنامه، تمـام شـكوه      از آنجا كه هم تسلسل داستان     . اي را به دنبال نداشته باشد     واهداف بشردوستانه 
ي ي شـوكت خـود را مرهـون روحيـه         گري قهرمانشان هستند وهم قهرمانـان همـه       خود را مديون عصيان   

شـد تـا بـا نگـاهي روان شناسـانه حـاالت روحـي و عـاطفي                 احساس مي  اند، اين نياز  عصيانگري خويش 
هاي پهلوانان محبوب و مغضوب جهـت تـوالي        قهرمانان عاصي مورد بررسي قرار گيرد و اهميت سركشي        

گرچه بعضاً و يا موردي از سوي نويـسندگان و شـاهنامه پژوهـان              . انگيز شاهنامه بيان شود   هاي دل داستان
رود اين كوشـش دانـش پژوهـان را در حجمـي            لم فرسايي شده است، اما انتظار مي      بزرگ در اين زمينه ق    

وسيع تر و نگاهي ديگر به اين مقوله، به سرمقصد منزل رهنمون گردد يا حداقل از خستگي و تالش وافر                    
  .   آنان قدري بكاهد

  

  .شاهنامه، حماسه،عصيان، سركشي،پهلوان، رستم :هاكليد واژه
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  طبيعت در ديوان صنوبري وكسايي مروزيتطبيق موضوعي وصف 
  سهرابي)نسرين( نصرت بانو

  
بـا بررسـي ديـوان اولـين شـاعران          .       توصيف طبيعت درادبيات فارسي وعربي سابقه اي طوالني دارد          

موفق فارسي و عربي در زمينه ي وصف طبيعت ، ضمن پي بردن به شـباهتهاي توصـيفي آنهـا ، اهميـت                       
صنوبري به عنوان اولين    . در ساير زمينه هاي فكري و فرهنگي مشخص مي شود          پژوهش و بررسي تطبيقي   

و كـسايي مـروزي بـا وجـود موضـوعات           .  در ادبيات عربي  به شمار مي آيد         "شاعر طبيعت "و مهمترين   
  درقرن چهارم در     "شاعر چيره دست طبيعت   "متنوع در ديوان و كم بودن اشعار باقي مانده از او به عنوان              

درمقاله ي حاضر ضمن اشاره اي گذرا به پيشينه ي وصـف طبيعـت در        . رسي محسوب مي شود   ادبيات فا 
شعر عربي و فارسي تا عصر دو شاعر و  بيان خالصه اي از زندگي نامه و اشاره بـه موضـوعات ادبـي در             
ديوان آنها ،سعي شده است بـر اسـاس مـضامين مـشترك بـه تطبيـق موضوعيوصـفطبيعت در ديـوان دو                       

  .ته شودشاعرپرداخ
  

  .صنوبري ، كسايي،  وصف طبيعت، پيشينه،زندگي نامه ،موضوعات ادبي، تطبيق موضوعي: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي 
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 بررسي مشكالت و موانع مطالعات زبان فارسي در دانشگاه هاي هند

 سيد اختر حسيندكتر 

  
بان انگليسي  زبان فارسي جايگاه زبان رسمي و دولتي را در كشور هند از دست داد و ز1834در سال 

 سه دانشگاه در شهر هاي كلكته، بمبئي و مدرس تاسيس شد و رشته 1857در سال . جايگزين آن شد
تعداد استادان و دانشجوياني كه . زبان و ادبيات فارسي بعنوان زبان كالسيك در اين دانشگاهها داير گرديد

يار اندك بودند و اهداف اين آموزش ها به مطالعه زبان و ادبيات فارسي در اين دانشگاه ها پرداختند بس
همچنين معتقد بودند چون زبان و ادبيات فارسي بخشي از فرهنگ و تاريخ . صرفا علمي و فرهنگي بود

هند را در بر داشته است جهت حفظ ميراث فرهنگي هند، آموختن زبان و ادبيات فارسي حائز اهميت 
جب كسب امتياز و نمره باالتري در آزمون ورودي رشته زبان و ادبيات فارسي در اين دوره مو. است

. مناصب و مشاغل دولتي مي شد و اين امر يكي از جاذبه هاي روي آوردن افراد به آموختن اين زبان بود
استادان، ادبيات كهن فارسي، تاريخ ايران، انشا، علم معاني و بيان و ترجمه متون از فارسي به انگليسي را 

ب هاي فارسي چاپ نولكيشور و ديگر چاپخانه هاي هند مورد استفاده قرار مي تدريس مي كردند و كتا
 بعد 1947از قرن سال . گرفت و براي آموختن ادبيات كالسيك اين شرايط و محيط كفايت مي كرد

استقالل هند روابط هند و ايران از سر گرفته شد و نيازهاي آموزش فارسي و اهداف فراگيري آن بين 
قرارداد فرهنگي دولت . فراگيري زبان فارسي نسبت به ادبيات مقدم محسوب شد. گرديدهنديان بيشتر 

هند و ايران منجر به گسترش زبان و ادبيات فارسي در دانشگا هاي هند گرديد و دانشگاه هايي كه رشته 
 ايران تعداد قابل مالحظه اي از دانشجويان هندي به دانشگا هاي. زبان فارسي داشتند افزايش پيدا كرد

اعزام شدندند و همچنين استادان برجسته فارسي در دانشگاه هاي هند به تدريس زبان فارسي پرداختند و 
محيط مساعدي براي آموزش فارسي در هند ايجاد شد و اين شرايط مطلوب تا سال هاي دهه هفتاد قرن 

تعداد . سي چشمگير استخوشبختانه در عصر حاضر كميت آموزش زبان و ادبيات فار. بيستم برقرار بود
استادان و دانشجويان فارسي بيش از پيش شده است اما زبان و ادبيات فارسي از لحاظ كيفيت مطالعه 

 مطالعات ي كه در مسيربررسي مشكالت و موانعدر اين مقاله به . ادبي رشد صعودي پيدا نكرده است
و ضمن معرفي مشكالت و موانع، رشد  وجود دارد، پرداخته شده است زبان فارسي در دانشگاه هاي هند

كيفي مطالعات زبان فارسي در دانشگا ه هاي هند نيز در نظر گرفته شده است و راه كارهايي نيز ارائه 
  .شده است
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 رشد كيفي مطالعات زبان فارسي در هند، آموزش زبان فارسي در هند، رشد كمي زبان :كليد واژه ها

  .فارسي در هند
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  در شعر دعبل خزاعي و سنايي غزنوي) ع(سيماي امام رضا 

  سيد حسين سيدي
  هاجر پوالد چنگ

  
در دو  ) كوشد تا تصويري از شخـصيت امـام رضـا ع            ي حاضر، با بررسي و پژوهش تطبيقي، مي              مقاله

كـه در قالـب     ) ع(االئمه    اي از مناقب در باب حضرت ثامن        ادب فارسي و عربي، ارائه نمايد و به بيان شمه         
در ايـن نوشـتار، از ميـان انبـوه شـاعران            . پـردازد   انـد، مـي      منعكس شده  _شعر_وري    شكل سخن بهترين  
اند و بر آن است كـه نهايـت     انتخاب شده»سنايي غزنوي و دعبل خزاعي«ي ادب فارسي و عربي        برجسته

ي و آور بـا تمـام اختالفـات زمـاني، زبـان            ها را در ميان دو طيف مختلف از شاعران نـام            حب و دوستي آن   
فرهنگي، نشان دهد تا با رويكردي تطبيقي بيان دارد خورشيد تابان خراسان، در اشعار هـر كـدام چگونـه                    

دعبل «و  » سنايي غزنوي «هاي رضوي در ديوان       ي سروده   هدف اين پژوهش، مقايسه   . نمود پيدا كرده است   
 با پيش درآمد معرفي مـدح       باشد كه   ها در دو فرهنگ ايراني و عربي مي         هاي ديدگاه   و بيان تفاوت  » خزاعي

  .گردد هاي رضوي در ادب فارسي و عربي همراه مي اي از مشهورترين سروده و مرثيه و مجموعه
  

  .، ادب فارسي و ادب عربي، سنايي غزنوي، دعبل خزاعي)ع( امام رضا :كليد واژه ها



 363  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  مضامين مشترك ديني در الالئي هاي فارسي و عربي

  دكتر سيد حسين سيدي
  خادميالهام 

  
جلـوه اي از ايـن پيونـد        .     مهمترين پيوندي كه زبان ها با هم دارند، پيوند در مـضامين مـشترك اسـت               

پـس از ظهـور اسـالم، مـادران     . مضموني را مي توان در نخستين زمزمه هاي مادرانه، براي كودكان يافـت         
راب به ايـران و نفـوذ تـدريجي         با ورود اع  . هاي خويش جاي دادند   ي ديني را در الالئي    هاعربي درونمايه 

اي را  هـاي تـازه   رسي زبان نيز با تأثير پذيرفتن از زبان عربي و آيين جديد اسالم، موضوع             اسالم، مادران فا  
تـاثير پـذيري مـادران عربـي و         . هاي خويش وارد نمودند كه حاوي افكار و تعاليم ديني هـستند           در الالئي 

وني در الالئي هاي اين دو زبان گرديده و گـاه بـا توجـه بـه                 فارسي از اسالم، گاه موجب اشتراكات مضم      
-از جمله مضامين مشترك الالئي. شرايط مذهبي، خانوادگي و اجتماعي تفاوت هايي را موجب شده است     

از مـضامين خـاص   . استمداد از خداوند، اشاره بـه نمـاز، قـرآن و قيامـت    : هاي عربي و فارسي عبارتند از 
د رسـول      االالهدو جمله ي ال   . ان از خدمت فرزند به ائمه اطهار نام برد        توهاي فارسي، مي  الالئي اهللا و محمـ

 .  هاي عربي  بسيار استفاده شده استاهللا در الالئي

  
 .       ، زبان عربي، زبان فارسي، اسالم، مادر الالئي:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاد گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد 
 دانش آموخته ي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي 



364  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

 
  گيري تا فروپاشي هاي ايراني؛ از شكل ساخت ارگاتيو در زبان

  يا سيفيرو
  دكتر محمد آهي

  
هاي ايراني  زبان. هايي هستند كه از لحاظ خويشاوندي باهم در ارتباط هستند هاي ايراني زبان    زبان

. گيرد هاي آريايي قرار مي زبان ايراني باستان خود در گروه زبان. همگي بازمانده زبان ايراني باستان هستند
هاي ايراني از لحاظ زماني به سه  زبان. هاي هندواروپايي تعلق دارند هاي آريايي هم به حانواده زبان زبان
 ق م 700 ق م تا 1000دوره رواج زبان ايراني باستان از . شوند بندي مي باستان، ميانه و نو تقسيم: دوره
و دوره زبان . اي ميان قرن سوم ق م تا حدود قرن نهم م است در فاصلهدوره ميانه زبانهاي ايراني . است

هاي ايراني نو در ايران، افغانستان، تاجيكستان،  زبان. ها و گويش هاي نو ايراني از قرن نهم تاكنون است
هاي خليج فارس رايج  عراق، سوريه، تركيه، قفقاز، آسياي مركزي، پامير، تركستان چين، هند و كرانه

. و داراي ساخت ارگاتيو هستندهاي ايراني ن هاي ايراني ميانه و بسياري از زبان شماري از زبان. هستند
اصطالح ارگاتيو به پديده اي اشاره مي كند كه در آن مفعول فعل گذرا همانند فاعل فعل ناگذر عمل مي 

يعني مفعول فعل گذرا فاعل منطقي جمله است و . و فاعل فعل گذرا صورتي متفاوت از آن دو دارد. كند
زبان ايراني . مطابقت دارد) فاعل دستوري(مفعول جملهو فعل از نظر شناسه با . حالتي غير فاعلي دارد

هاي ايراني ميانه از صورت صفت  بلكه حالت ارگاتيو زبان. باستان داراي ساخت ارگاتيو نبوده است
كه در افعال گذرا عامل فعل به صورت عبارت اسمي اضافي مفعولي گذشته اين زبان به وجود آمده بود 

هاي ايراني نو اين ساخت در  ها و زباندر گويش. ت اضافي بيان مي شديا ضمير متصل يا منفصل در حال
اند در زبان فارسي ميانه هم  هاي ايراني ميانه به ارث برده كه آن را از زبان. افعال گذشته گذرا وجود دارد

. ستاين ساختار وجود داشته است، اما در زبان فارسي نو كه ادامه زبان فارسي ميانه هست از بين رفته ا
هاي ايراني نو به داليل گوناگوني همچون تأثير زبان فارسي نو كه زبان رسمي  ها و گويش و در ديگر زبان

در اين مفاله ساخت ارگاتيو در زبان هاي ايراني .  است و اقتصاد و سادگي زباني در حال فروپاشي است
  .گيرد گيري تا فروپاشي مورد بررسي فرار مي از مرحله شكل

  
  هاي ايراني، زبان ايراني باستان، زبان فارسي ميانه، زبان فارسي ن  ساخت ارگاتيو، زبان:ه هاكليد واژ

________________________________________________________________________ 
 سيناهاي باستاني دانشگاه بوعلي  كارشناسي ارشد زبان 
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي سينا 
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  هاي تحقيقاتي دكترمحمد معينبررسي و تبيين اولويت

                                                  زهراشادپورچوري
  

ترين اند تا مهم  زرگ ادبي، همواره تالش كرده          مسئله، ركن اصلي هر پژوهش علمي است و محقّقان ب         
ه بـه                           مسئله هاي حوزة تحقيقاتي خود را بشناسند و آنها را به ديگـران معرّفـي كننـد و خـود نيـز بـا توجـ
ها و عالئق شخصي، برخي از مسائل را انتخاب كرده، به پژوهش دربارة آنها بپردازند و نـسبت بـه              توانايي

دكتر محمدمعين از پژوهشگران برجستة معاصر، در حوزة زبان و ادبيات فارسي   . حلّ آن مسائل اقدام كنند    
است كه توانست در كمتر از ده هزار روز از حيات علمي خود پس از دوران تحصيل، بيشتر از سي هـزار                      

او با رويكردي تازه، به امر آموزش و پژوهش در زبان و ادبيات پرداخت              . صفحه كار تحقيقي، عرضه كند    
اي به دست آورده، آثـار علمـي بـا ارزشـي از             توانست در سير تحول تحقيقات ادبي ايران، جايگاه ويژه        و  

در اين مقاله كوشش شده است تا با دقّـت و درنـگ در كارنامـة پژوهـشي ايـشان،                    . خود به يادگار گذارد   
آشـنايي  . رار گيرد مهمترين مسائل مورد توجه دكتر معين در حوزة تحقيقات ادبي مورد بررسي و كاوش ق              

الي متوني كه تأليف يا تصحيح نموده است؛ اين        هاي تشخيص مسئله و چگونگي حلّ آنها، از البه        با روش 
هـاي تحقيقـي،    هاي درست تحقيق امكان نگارش مقاله و كتاب       سازد، تا عالوه بر روش    امكان را فراهم مي   
  .ها فراهم گرددبرپاية اين روش

  
  . هاي تحقيقاتي، دكترمحمد معينق، اولويت مسئلة تحقي:هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 ات فارسيكارشناس ارشد زبان و ادبي 
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  بازتاب نمادهاي طبيعت در اشعار سهراب سپهري

  زهرا شادپورچوري

                                                   حميرا ذكريازاده كارسيداني
  

بخـشد و   شنا عينيت مي       شعر سمبليك، پندارها، عواطف و افكار شاعر را در قالب نمادهاي آشنا يا نا آَ              
تواننـد حتّـي شـاعر را در پـس          اين نمادها مي  . دهدبدين ترتيب معنايي وراي شكل ظاهر كلمات ارائه مي        

طبيعت و مظـاهر    . خود پنهان سازند تا از اين طريق شاعر، معناي مورد نظر خود را به مخاطب انتقال دهد                
-ستفاده هنرمند و شاعر قرار گرفته كه توسـط آن  مـي            ترين نمادها، مورد ا   آن همواره به عنوان يكي ازمهم     

رويكرد سهراب به طبيعت از چنـد       . تر از آن ارائه دهد    توانسته مقصود خود را وراي ظاهر و فراتر و عميق         
هـا و   ترين آنها، عالوه بر بيان خاطرات و توصيف طبيعـت، بيـان انديـشه             جهت قابل بررسي است كه مهم     

هاي گوناگون طبيعت مانند انواع گياهان، حيوانات، مناظر        جلوه. باشدمي» نماد «و» تمثيل«عقايدش به زبان    
دراين نوشتار ضـمن تحقيـق      .  ساخت  اشعارش چشمگير و برجسته است       در ژزف ... ها و   مختلف، مكان 

» هـشت كتـاب  «، به بررسـي و كنـدوكاو برخـي از نمادهـاي طبيعـت در           ) سمبل(= دربارة اصطالح نماد    
آن چه مسلم است اينكه نمادهاي اشعار سهراب برگرفتـه از عقايـد و              . ري پرداخته شده است   سهراب سپه 

سهراب شاعري عارف مسلك است كه از فرهنـگ هـاي   . انديشه هاي عرفاني، فلسفي  و اجتماعي اوست     
در عـين حـال شـعر او از يـك           . مختلف ايران اسالمي، هند، چين باستان و مسحيت تأثير پذيرفتـه اسـت            

دهد و نمادهـاي شـعري او بـا نمادهـاي شـاعران معاصـر، كـه         دروني و سلوك شخصي خبر مي  جوشش
  .عمدتاً جنبة سياسي ـ اجتماعي دارند ، متفاوت است

  
  . نماد ، طبيعت، سهراب سپهري، هشت كتاب:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
ات فارسيكارشناس ارشد زبان و ادبي  
كارشناس تاريخ  
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  بررسي افعال در تاريخ جهانگشاي جويني

  دكترسيد حسين شهاب رضوي
  رضا شاكر اردكاني

  
ــاريخ     ــز و احــوال وفتوحــات او، ت ــور چنگي ــد، شــرح ظه ــاريخ جهانگــشاي جــويني در ســه جل      ت

اطالعـات  . خوارزمشاهيان و حكام مغولي ايران و فتح قالع اسماعيليه و شرحجانشينان حسن صباح است             
و مطالب اين كتاب، يا حاصل مشاهدات مستقيم مؤلفيا از اطالعات موثقي است كه مؤلف بـر صـحت آن                 
اشراف داشته است، با اين همه چون وي از جملهرجال دربار هالكو بوده، به گونه اي متن را سر و سامان                     

در ايـن مـصيبت كـه مـصيبت مـشترك           » جويني«داده كه شرح وقايع باشد و بهانصاف بايد حكم راند كه            
افعال براي چنگيـز    مورخان گذشته است، ازمرز ضرورت فراتر نرفته و تا آنجا، به شگرد نثر وجمع بستن                

 .پيش رفتهكه دهان حاسدان و محركان هالكو را ببندد و متن را به تاريخ و به ما بسپارد و نه بيـشتر از آن                       
اين نوشتاربرآن است تا انواع فعـل وسـاخت هـاي متفـاوت افعـال رادر كتـاب تـاريخ جهانگـشاي بيـان                        

هانگـشا ديـده مـي شـود وازآن جملـه           تفاوت هاوتازگي هايي درصرف وطريقة استعمال افعال درج       .نمايد
آوردن ماضي نقلي، ماضي مطلق و ماضي بعيد  كه گاهي يك مرتبه ماضي نقلي آورده و بار ديگر مـضارع                  
اخباري و باز بار ديگر ماضي نقلي و باز ماضي مطلق به كارمي برد وايـن جملـه بنـدي پـيش از او رسـم               

وسـاير  ›› بونـد ‹‹و  ›› بـود ‹‹ فعلهاي قـديمي ماننـد      . ت  نبوده و بعد از او هم كسي از او پيروي ننموده اس           
استعمال مي  ›› باشيدن  ‹‹را نمي آورد ، و به جاي آنها مضارع از فعل            ›› بودن  ‹‹صيغه هاي مضارع از فعل      

همچنين باء تأكيد بر سر مصادر و افعال كمتر از قديم آورده است و منشيان بعد هم در نيـاوردن بـاء                      . كند
حذف فعل به قرينه از قرن پنجم به ندرت شروع          . در و افعال ماضي از او تقليد كرده اند          تأكيد بر سر مصا   

مي شود، اما در جهانگشاي اين كار به افراط كشيده شـده اسـت و فعـل هـا را بـدون قرينـه نيـز حـذف                            
ل مركب حذف جزء نخستين از فع.  يعني تبليغ كردند» در شهر ندا در دادند و سخن او تبليغ       «مثال  :كند  مي

هماي اقبال چون آشيانة كسي را مأوي خواهد        « : به خصوص فعلي كه با خواستن تركيب شده باشد، مثال         
در جمله ي دوم حذف شده » خواهد « و» چون » « ساخت و صداي ادبار آستانة ديگري را مالزمت نمود 

________________________________________________________________________ 
 واحد يزد-استاديار دانشگاه آزاد اسالمي  
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي 
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ا را حايـل باشـد ، و        زنجيري در ميان آب كشيده بودند تـا كـشتي هـ           «: حذف بي قرينه فعل مثال      . است  
  .يعني در جنگ بودند» لشگرها از هر دو طرف با او در جنگ 

  
  . تارخ جهانگشاي، فعل، ساختمان فعل، انواع فعل، دستور تاريخي:كليد واژه ها
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  هاي قلندري سنايي و خاقاني انديشه

  شانظـريعليرضا 
  محمد حسين نيكدار اصل

  آبـــادي هـــدي خرّم
  

اي افـراد سـودجو و      ارز بودند كه با هدف ايجاد عدل و مساوات و مبارزه با رياي عـده              قلندران مردمي مب  
هـاي نـشان    يكي از راه  . ي وجود گذاشتند و با عرف جامعه به مخالفت برخاستند         طلب پا به عرصه   فرصت

ايـن افـراد    ها و عقايـد     به تدريج انديشه  . دادن اين مخالفت، تفاوت در ظاهر آنان با ساير اقشار جامعه بود           
شيوع پيدا كرد و به شعر شاعران و نويسندگان نيز رسوخ پيـدا كرد، سنايي و خاقاني دو شـاعري هـستند                     

گونـه  پرداز هستند، هدف از اين نوشتار، شناسايي اينهاي قلندري و كاربرد آن نظريهي انديشهكه در زمينه  
در . ي سنايي و خاقاني است      الب غزل و قصيده   ها با يكديگر در دو ق     هاي آن ها و تفاوت  ها، شباهت انديشه

ي مختصري    اي به زندگي سنايي و خاقاني و اثرپذيري خاقاني از سنايي، تاريخچه              اين مقاله، نخست اشاره   
انـد، شـده اسـت، سـپس اشـعار قلنـدري            اي از مالمتيه بوده   از پيدايش فتيان، مالمتيان و قلندريه كه شاخه       

ي پايـاني   در مرحلـه  . ها ذكر شده است     ها با آوردن شاهد مثال      ها و تفاوت    هتاند و شبا    موضوع بندي شده  
ي قلندر و بسامد      ها و نيز معناي واژه    ها و چگونگي كاربرد و بسامد آن      هاي اين انديشه  ها و تفاوت  شباهت

  .گيري شده است آن در هر دو ديوان با يكديگر مقايسه، بررسي و نتيجه
  

 ي قلندرانه، خاقاني، سنايي، مقايسهها انديشه: واژه هاكليد



370  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  فرايند شخصيت پردازي در 

  حكايت هاي مرزبان نامه با تكيه بر بوطيقاي روايت شناسي معاصر
  بهرام خشنودي چروده
   ميثم رباني خانقاه

  
پژوهش حاضر، حكايت هاي مرزبان نامه را با توجه به عنصر شخصيت پردازي در متون روايي، 

هدف اين پژوهش آن است تا نشان دهد در شخصيت پردازي . وايت شناسان بررسي مي كندمطابق آراء ر
متون روايي از چه عناصر و ابزارهايي استفاده مي شود؟ آيا مي توان شيوه هاي شخصيت پردازي وراويني 
 را با آراء روايت شناسان معاصر مطابقت داد؟ در پيكره ي اصلي مقاله، به چيستي شخصيت و شخصيت

در ادامه، شيوه هاي مختلف شخصيت پردازي با . پردازي، اهميت آن در متون داستاني اشاره مي شود
نويسندگان پس از بررسي شيوه ها و عناصر . تكيه بر حكايت هاي مرزبان نامه مورد بررسي قرار مي گيرد

ز هر دو شيوه ي شخصيت پردازي در حكايت هاي مرزبان نامه، به اين نتيجه مي رسند كه وراويني ا
اما، بسامد توصيف مستقيم بيشتر . توصيف مستقيم و غيرمستقيم در شخصيت پردازي بهره برده است

آن ها توجه » ويژگي ظاهري«و » محيط«شخصيت ها، » كردار و گفتار«در توصيف غيرمستقيم به . است
» عنوان داستان ها«ي آنها، خصوصاً ويژگي هاي معناي» نام گذاري اشخاص«دارد و در توصيف مستقيم به 

  . امعان نظر دارد و از اين طريق شخصيت هاي حكايت هايش را معرفي مي كند» مقايسه«و عنصر 
  

 روايت شناسي، حكايت هاي مرزبان نامه، شخصيت، شخصيت پردازي، توصيف، مستقيم، :كليد واژه ها
  .غيرمستقيم

________________________________________________________________________ 
 ات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارااستاديار زبان و ادبي 
 ات فارسي دانشگاه آزاد واحد اردبيلدانشجوي زبان و ادبي 
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  كمال خجندي عارفي با مضامين رندانه

  يعليرضا شانظر
  

با اينكه كمال   .     شيخ كمال خجندي از مشاهير عرفا و شاعران قرن هشتم و معاصر حافظ شيرازي است              
در تصوف و زهد و تقوا زبانزد بوده و پيروان بسياري داشته ؛ اما در ديوان اشـعار او مـضامين رندانـه اي                        

صر خـود نظـر مثبتـي نداشـته         وجود دارد كه نشان مي دهد او هم نسبت به فساد بازار زهد و تقـوا در عـ                  
  :كمال غزلهاي خود را رندانه ناميده و بارها به رند بودن خود اشاره كرده .است

  غـزلهـاي  تـر  رنـدانــه اي  هسـت     كمـال ار  نيست  هيچـت  اليـق  دوست 
 در. كمال بيش از همه به عشق و عنايت حق توجه داشته و از ريـا و خـودبيني روي گـردان بـوده اسـت                        

در مقابل مرشد از جايگـاه  ) پير مغان(ديوان او خرابات و ميخانه در مقابل صومعه و مسجد و پير خرابات          
زاهد شخصيت بسيار منفي در ديوان كمال اسـت كـه بـه خـاطر صـفات                 . و اهميت وااليي برخوردارست   

 صـد و    "زاهـد "واژه   .بارها مورد اننقاد قرار گرفتـه اسـت       ...) مانند رياكاري ، خودبيني و      (زشتي كه دارد    
بايد گفت كـه    . چهارده بار در ديوان كمال بكار رفته كه فقط در ابيات محدودي از او نكوهش نشده است                

 ديگر شخـصيت    "صوفي".كمال در اشعار خود بيشتر از حافظ، از زاهد و زهد ريايي او سخن گفته است               
مترمورد نكوهش شـاعر قـرار گرفتـه        ديوان كمال است كه چهل و دو بار در ديوان كمال حضور دارد و ك              

شخصيت مثبت ديوان كمال رندست كه چهل بار با همان صفاتي كه حافظ براي رنـد آورده بكـار                   . است  
  .رفته است 

  
  .كمال خجندي، مضامين رندانه ، زاهد ، صوفي، رند:كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
 استاديار گروه ادبيات فارسي دانشگاه ياسوج 
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  آناهيتا و سرسوتي؛ ايزد بانوان آريايي

   دكتر كامران شاه مراديان
                          عابدين زارع  

  
هايي وجود دارد كـه هـر يـك در نظـام فكـري و               النّوعايزدان و رب  ،    در فرهنگ اساطيري ملل مختلف    

. كنـيم عهده دارد؛نقشي كه امروزه از آن با عنوان خويشكاري ياد مـي نقشي ويژه به،فرهنگي و جهان هستي 
آيد كه  شمار مي ي اين ايزدان به    از جمله  -دبانوي اوستايي و ودايي    دو ايز  - sarasvatiآناهيتا و سرسوتي  

هـم دارنـد و     هايي نزديك بـه   خصلت هايي مشابه و خويشكاري    ،به دليل قرابت فرهنگي و وحدت قوميتي      
از آنـان   ... شعر و ،دانش،ي روزي  الهه ،ي نطفه ي مردان   پاك كننده ،ي رود الهه،ي آب و باروري   عنوان الهه به

در اين مقاله كوشش برآن است تا با بررسي متون مقدس اوستا و ريگ ودا به مصاديق مـشابه                   .كنندياد مي 
  .اين دو ايزد بانو پرداخته شود

  
    .ي آب و باروريالهه،ريگ ودا،اوستا،سرسوتي، آناهيتا:هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق 
 س دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشتمدر 
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  تجلّي ريشه هاي اساطيري عدد هفت در شاهنامه ي فردوسي

                    اندكتر كامران شاه مرادي
  لقمان سهرابي
  عابدين زارع

  
يكـي از اعجـاب     .انـد         اعداد همواره در جريان زنـدگي و باورهـاي آدمـي نقـش چـشمگيري داشـته                

عالقـه منـدان بـه    . مي كرده،عددهفت اسـت انگيزترين اين اعداد كه انسان،اسرار و رموز خود را با آن بيان      
فرهنگ كهن ايران وايراني هميشه با اين سوال مواجه بوده اند كه چرا عدد هفت به گونـه اي بـا زنـدگي                       
انسان گره خورده و تقدس اين عدد چه مبنـايي دارد؟در ايـن جـستار بـرآنيم كـه ضـمن پاسـخ بـه ايـن                           

ت              . هـيم سوال،تجلّي آن را در شاهنامه ي فردوسي نـشان د          از آنجـا كـه شـاهنامه ي فردوسـي سـند هويـ
وشناسنامه ي ادبيات فاخر فارسي است و ازسوي ديگر،دربردارنده ي انبـوهي از باورهـاي كهـن ايـران و          

عبـور  ..ايرانيان است،كنكاش درجهت صيد وكشف اين باورها در هر برهه اي از زمان ضروري مي نمايـد                
فت خوان هاي دشوار،نمونه ي بارز كاربرد عدد هفـت وبازتـاب آن             پهلواناني چون رستم و اسفنديار از ه      

اصالت و ويژگي  ...صحبت از هفت پهلوان،هفتواد،هفت ديوار،جنگ هفت گردان و       . در فرهنگ غني ماست   
 در  هفـت اميدواريم اين مقاله بتواند ضمن نشان دادن جايگـاه عـدد            .اين عدد را در ذهن ما تثبيت مي كند        

ن به باور هاي كهن را در راستاي آشنايي هـر چـه بيـشتر بـاراز ورمـوز ايـن عـدد از                        شاهنامه، عالقه مندا  
  . مراجعه به انبوهي از منابع بي نياز كند

  
  .خوان،اساطير،رستم هفت،هفت شاهنامه،تجلّي،عدد :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
د تهران شرق   استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واح 
 ات فارسيكارشناس ارشد و دبير زبان و ادبي 
 س دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشتمدر 
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  هاي زندگي به كودكان نقش ادبيات داستاني در آموزش مهارت

 دكتر مريم شريف نسب
  زادهنگين صدري

 

هاي فراواني دارد و معموال جـداي از لـذت و سـرگرمي، آموزشـي بـه                        ادبيات داستاني كودك قابليت   
هاي زندگي    كوشد ادبيات داستاني كودك را از منظر آموزش مهارت          ي حاضر مي    مقاله. ارمغان داشته است  

هـاي زنـدگي،      عاريفي از مهـارت   بدين منظور  ت   . بررسي و نقش و توانايي آن را در اين زمينه ارزيابي كند           
ادبيات داستاني و ادبيات كودك ارائه مي دهد سپس به توانايي ها و قابليت هاي ادبيـات داسـتاني كـودك         

براي ارزيابي توانايي و نقش ادبيات كودك در آموزش اين مهم،           . پردازد  هاي زندگي مي    در آموزش مهارت  
انـد معرفـي      هـاي زنگـي را آمـوزش داده         هايي كه مهـارت    به عناصر و شگردهاي داستاني اشاره  و داستان        

  . شود مي
 

  .مهارتهاي زندگي، آموزش, داستان,  كودك، ادبيات كودك:كليد واژه ها
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  )بررسي عناصر سادگي و رواني در زبان نوشتاري فارسي(زآب سخن خط سنبل دمد

  دكتر غالمحسين شريفي ولداني
  زيبا بهروزسيده

  
رسي نثر فارسي و سير تطور زباني آن از نظر رواني و سالست در مقطـع زمـاني قـرن                         اين مقاله به بر   

يافتـه در متـون ايـن دوران، ميـزان          هاي نمود ها و ضعف  پردازد تا با دريافت قوت    نهم تا دوران معاصر مي    
بـدين  . نويـسي مـشخص كنـد     نويـسي و روان   دوري و نزديكي زبان نوشتار را از مالكهاي درسـت سـاده           

شناختي سعي شده است معياري واحد و منطقي براي تشخيص            ربا تكيه بر چهار نظريه فلسفي وزبان      منظو
هاي بياني با هدف اصلي پااليش زبان و نيز بررسي تحوالت زباني از قـرن نهـم تـا دوران                      و ارزيابي قالب  

بر ماهيت ناخودآگاه   اين نظريات كه مبتني بر تحليل شناختي و تجربي زبان هستند، بنا             . معاصر تعيين شود  
از اين رو،   . اندهاي بنيادين و درك كاركرد اساسي آن دست يافته        و همگاني زبان و تحليل منطقي، به سازه       

 شامل دستور زبان جهاني، اصل سادگي زبان، اتميسم منطقي و اصـل گفتـار               –ابتدا به معرفي اين نظريات      
هـاي ادبـي، علمـي،      ارز از متون نثر فارسي، در حوزه      هايي ب شود، سپس با مقايسة نمونه     پرداخته مي  –عام  

العــارفين،  تــذكرة ميخانــه، مجمــل فــصيحي، مرآةالبلــدان، تذكرةالــشعرا، ريــاض      تــاريخي ماننــد  
متعلق به محـدودة زمـاني يادشـده        ) هانامه(و نيز مكاتيب    .. .الفصحا،احياءالملوك، خسي در ميقات،     مجمع

 .    شوديفراز و فرودهاي اين دگرگوني سنجيده م

  
نويسي، زبان نوشتار، اصل سادگي، اصل گفتـار عـام،          سازي، ساده تطور زباني قرن نهم، روان    : كليد واژه ها  

  .اتميسم منطقي، دستور زبان جهاني
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  )بررسي عناصر داستاني در شعر خانوادة سرباز نيما(سرباز نيما

  دكتر غالمحسين شريفي ولداني
  پرستو حيدري

  
تار پيرنگ داستان را يك طول  معين و كامل  مي داند كه داراي سه ركـن اصـلي آغـاز                             ارسطو ساخ 

داسـتان منظـوم خـانواده سـرباز        . ،ميانه وپايان است وداستان با گذر از  اين سه مرحله سـاخته مـي شـود                
 شعر خانواده سرباز روايتي شعرگونه است كه درآن عناصر داستاني چـون           . نيزداراي اين هر سه ركن است     

. زاويه ديد،درونمايه، شخصيت پردازي، فضا و پيرنگ كه اساس و پاية هرداستاني است،به كار رفته اسـت                
ميانه آن بيداري زن، كشمكش دروني او بـا افكـار           .آغاز داستان، شروع شب، نالة بچه و بيخوابي زن است         

ن سه ركـن و تـوالي       وجود اي .خود و مرگ فرزندش است و سرانجام داستان با مرگ زن به پايان مي رسد              
در اين مقالـه ايـن شـعر        . آن داستاني منسجم را بوجود آورده است كه داراي پيرنگي مناسب نيز مي باشد             

نيما را از منظر عناصر داستاني مورد بررسي قرار خواهيم داد و در عين حال نگاهي نيز به ساير اشعار نيما                     
  .والموفق والمعينواهللا ه. كه شباهت به اين شعر دارد، خواهيم انداخت

  
  . ادبيات داستاني، ادبيات معاصر، شعر روايي، نقدادبي، نيما يوشيج:كليدواژه ها 
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  )تبيين تفاوتهاي متن روايي و غير روايي(يك روايت بشنو از تاريخ گوي

  غالمحسين شريفي ولداني
   فضل اهللا خدادادي

  
ان تفاوت قائـل مـي شـويم و يكـي را بـه جـاي                        امروزه در گفتار روزمره كمتر ميان روايت و داست        

داستان با روايـت و همچنـين مـتن روايـي و غيـر              . ديگري به كار مي بريم، و حال اين كه اشتباه مي كنيم           
داستان آن چيزي است كه اتفاق مي افتد در حالي كه روايت نحـوة بيـان                . روايي تفاوت هايي با هم دارند     

م داسـتاني واحـد را يـك بـار بـراي كودكـان و بـار ديگـر بـراي                     بطوري كه اگر بخواهي   . آن رخداد است  
بزرگساالن تعريف كنيم، هر بار از شيوة بياني مختلفي استفاده مي كنـيم بـدون ايـن كـه پيـام و درونمايـة               

 اعم از   -يك شي   » متن«. نيز تفاوت هايي وجود دارد    » متن روايي «و  » متن«همچنين بين . داستان تغيير كند  
مـثال اسـناد    . متنيست كه داستاني را نقل مـي كنـد        » متن روايي « است در حالي كه      -...ن  و    تصاوير، واژگا 

مربوط به جنگ سرد متن روايي نيست در حالي كه يك داستان كوتاه متن روايي است زيـرا بـين عناصـر                      
مـا  مي توان چنين گفت كه هر روايتي يـك گفتمـان اسـت، ا             . سازندة آن رابطة علّي و معلولي وجود دارد       

 -پژوهش حاضر با بهره گيـري از منـابع كتابخانـه اي بـه شـيوة توصـيفي                 . همة گفتمان ها روايت نيستند    
مي پردازد و مي كوشد بـه سـواالت زيـر پاسـخ             » غير روايي «و  » متن روايي «تحليلي  به تبيين تمايز هاي       

مثل شعر غنـايي و فـيلم       چرا به گفتمان هايي     . 2تفاوت هاي متن روايي و متن غير روايي كدامند؟        . 1:دهد
شگردهاي روايي داسـتان مـصور و تفـاوت هـاي آن بـا كاريكـاتور و                 . 3آموزشي روايت گفته نمي شود؟    

  عكس از نظر علم روايت شناسي چيست؟
  

  .روايت، متن، متن روايي، داستان مصور، زمان درون متني:كليد واژه ها
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  ) ساختار آن در سندبادنامهنگاهي به كاركردهاي تمثيل داستاني و(داستان تمثيل

 غالمحسين شريفي ولداني

   مولود طالئي
  

تحريري . هاي ارزشمند نثر پارسي به شمار مي رود و بارها تحرير شده است            سندبادنامه از ميراث    
محوريـت موضـوعي    . است) ششم ةسد(كه اكنون در دسترس پژوهشگران قرار دارد، از ظهيري سمرقندي         

ر زنان و درنگ و تأني در امور قرار دارد و نويسنده كوشيده است بـا اسـتفاده از                   اين كتاب بر پرهيز از مك     
تمثيـل هـاي    . تمثيل هاي گوناگون در اشكال مختلف ساختاري آن بـه تـشريح ايـن موضـوعات بپـردازد                 

از حيث محتوا نيـز، مكـر زنـان بـه           . اخالقي آموزشي در مرتبة اول و فابل در مرتبة دوم اهميت قرار دارد            
از جهت ساختار داستاني، روايت و كشمكش در . ان اصلي ترين موضوع  مورد توجه قرار گرفته است         عنو

داستان پردازي تمثيلي سندبادنامه جايگاه ويژه اي داردو نويسنده كوشيده است تادر اين ساحت با استفاده                
خـصيت پـردازي در     ش. هاي مختلف به داستان هاي خود رونق بيشتري ببخشند        از انواع نمادها و توصيف    

در اين جستار برآنيم تا ضـمن تـشريح   . سطح ابتدايي قرار دارد و تنها از طريق توصيف شكل گرفته است           
مفهوم تمثيل در سندبادنامه، كاركردهاي آن را مورد بررسي قرار دهيم و به تحليل كلـي سـاختار داسـتاني                    

 . حكايت ها  بپردازيم

  
  .   روايت، فابل، مكر زنانسندبادنامه، تمثيل، : ها كليد واژه
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  بررسي نوستالژي در شعر شاعران پس از انقالب اسالمي

  مريم شعبانزاده
 فاطمه كاظمي

  
   يكي از جريان هاي شعري پس از پيروزي انقالب اسالمي، مربوط به دوران پايان دفاع مقدس است كه                  

ا فضاي شـعري دوران نبـرد و   با فروكش شدن زبانه هاي آتش جنگ، شعر حال و هواي خاصي متفاوت ب       
تداعي خاطرات گذشته و ذكر ارزش هاي فراموش شـده جهـت روشـنگري              . ستيز با دشمن پيدا مي كند       

حـزن و  .افكار عموم، شاخه اي جديد از نوستالژي را مي آفريند كه در ادبيـات پيـشينه اي نداشـته اسـت      
ي هاي حماسه آفرينان دفـاع مقـدس،        اندوه ناشي از يادآوري لحظه هاي شور و رشادت و از خودگذشتگ           

حسرت بر جا ماندن از كاروان شهيد و دغدغه هاي كم رنگ شدن ارزش ها و سود جويي فرصت طلبـان           
بي درد، از مهم ترين نشانه هاي معنايي است كه در سروده هاي اين دوره نمود و برجستگي مـي يابـد و                       

در اين مقاله هدف ما بر اين اسـت         . ي مي گردد    در نهايت منجر به ظهور گونه اي خاص از نوستالژي ادب          
  كه جايگاه نوستالژي در شعر شاعران مقاومت به ويژه زنان شاعر بررسي كنيم 

  
  .  شعر معاصر، دفاع مقدس، شاعران زن ،مضامين بعد جنگ، نوستالژي :كليد واژه ها 
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  جستاري بر بازتاب جشن سده درادب فارسي

  دكتر مريم شعبانزاده
  سليمي خراشادسودابه

  
.      جشن سده بزرگترين جشن آتش و يكي از كهن ترين آيين هاي شناخته شده در ايران باستان اسـت                  

در آغاز شامگاه دهم بهمن ماه مردم سرزمين هاي ايراني بر بلنداي كوه ها و بام خانـه هـا، آتـش بـر مـي                          
ن ها در كتب تاريخ مانند تاريخ بيهقـي و          اين مراسم و آيي   . افروختند و هنوز هم كم و بيش بر مي افروزند         

اين مراسم امروز نيزكم و بيش اجرا مي شود كـه          . در شعر شاعران معاصر او به زيبايي توصيف شده است         
در اين مقاله سعي بر آن است كه پس از بررسي چگونگي برگزاري اين              . موضوع بررسي حاضر نيز هست    

 به ريشه يابي علمي و تاريخي و علت  نام گذاري آن  و آنگاه        آيين كهن و باستاني در ايران پيش از اسالم        
محدوده ي تحقيق متون معتبـر و شـاخص         .بررسي آن از ديدگاه تاريخي و اساطيري و ديني پرداخته شود          

بخـصوص دوره پادشـاهي     . نظم و نثر فارسي در قرن چهارم و پنجم هجري قمري  انتخـاب شـده اسـت                 
  .  در دربار را به شيوه پيشينيان رواج داده بودسلطان محمود غزنوي كه شادخواري

  
  .  جشن سده ، ايران باستان، قرن پنجم،شعر فارسي ، تاريخ بيهقي:كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان 
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  بررسي جامعه شناختي كشف المحجوب هجويري از نظر جايگاه مشاغل درآن

  )ي لوسين گلدمن براساس نظريه(
   مريم شعبانزاده
   سميه شاه زايي

  
ف المحجوب هجويري يكي از منابع غني ما براي درك زندگي صوفيان ، فرقـه هـا وشـيوه هـاي                     كش

از جمله مباحثي كـه در كـشف        .تصوف است و تاكنون بيشتر به جنبه هاي صوفيانه آن پرداخته شده است            
 المحجوب مي تواند قابل تعمق باشد بررسي پيشه ها ومشاغلي است كه نويسنده در البه الي مـتن كتـاب    

هجويري با تيزبيني به گوشه هاي زندگي صوفيان مـي نگريـست وضـمن اشـاره بـه        .به آنها پرداخته است   
باتوجه به اينكـه جامعـه      .اركان جامعه آن روز تصاويري از پيشه ها ومناصب رايج آن دوره را ارائه مي داد               
كوشـش مـا دريـن      .ستشناسي ادبيات يكي از رشته هاي خالقانه وجوان در خانواده بزرگ علوم انساني ا             

مقاله برآن است كه كشف المحجوب هجويري رااز ديدگاه جامعه شناختي ادبيـات بـر اسـاس نظريـه ي                    
  .لوسين گلدمن مورد بررسي قرار دهيم

 

  .جامعه شناختي ادبيات،مشاغل،كشف المحجوب،هجويري،لوسين گلدمن:كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
 ناستاديار دانشگاه سيستان وبلوچستا 
 دانشجوي كارشناسي ارشد 
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  پيروي بهاء الدين ساوجي از سبك انوري

  انلوعليرضا شعب
  

اشـعار بازمانـده از وي بـه        .   بهاءالدين ساوجي از شعراي توانمند اما گمنام قرن هشتم هجري اسـت           
همة اين اشعار   .  قصيده، يك قصيدة مصنوع، دو قطعه و يك مثنوي است          42بيت مي رسد كه شامل      2388

ين در سـرون قـصايد   بهـاء الـد  . در ستايش تاج الدين علي عراقي وزير امير مبارز الدين در كرمـان اسـت           
مدحي به اشعار شاعران بزرگ پيش از خود مانند عنصري، فرخي، انوري، مجير بيلقـاني، ظهيـر فاريـابي،                   
ا زبـان                     ين اخسيكتي نظر داشته و بعضي از قصايد آنان را پاسخ گفته است امـامير معزي، خاقاني و اثير الد

در ايـن نوشـتار كوشـش بـر         . ستفاده كـرده اسـت    روان و سختة قصايد انوري را بيشتر پسنديده و از آن ا           
اينست تا برخي از موارد اثر پذيري بهاء الدين ساوجي از انوري بويژه از زبان شعري او بررسي و نمـوده                     

  .شود
  

  . بهاء الدين ساوجي، انوري، قصيده، زبان:كليد واژه ها
  

________________________________________________________________________ 
 استاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
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  جلوه هاي دفاع مقدس در شعر قيصر امين پور

  هرام شعباني                   ب
   

       سرزمين ايران به دليل موقعيت خاص جغرافيـايي و تـاريخ هـزاران سـاله اش، هميـشه بـا واقعيتـي         
هولناك به نام جنگ روبرو بوده و اين واقعيت هولناك، عالوه بر عواقب وخيمي چون شكـست، ويرانـي،       

، دسـتاوردهاي مثبتـي همچـون       ... اجتماعي، مشكالت اقتصادي، معضالت اجتماعي و        -ناامني هاي رواني  
مرزهـاي  . را نيز به همـراه داشـته اسـت        ...  نظامي و    -پيروزي، تمرين شهامت و اقتدار، ورزيدگي سياسي      

ايران گاه تا تركستان و روم و مصر امتداد يافته و گاه نيز در اثـر بـي ليـاقتي هـاي حاكمـان، بخـش هـاي         
آن چه مسلّم است، اين اسـت كـه در          . آمده است ارزشمندي از اين سرزمين مقدس به تصرف دشمنان در        

تمامي اين وقايع، اين مردم شجاع ايران بوده اند كه با واقعيت هاي ملمـوس جنـگ دسـت و پنجـه نـرم                        
كرده، در نتيجه در زمان هاي مختلف، قهرمانان بسياري  در دفاع از مرزهاي ميهن، به اين سرزمين تقـديم                    

 ها و جان فشاني ها، قهرماناني نيز با مركـب انديـشه و هنـر بـه جنـگ      همزمان با اين فداكاري   . نموده اند 
ايـن  . دشمن تاخته اند و با تبيين رشادت هاي پهلوانان ميهن، حماسه هـاي ادبـي مانـدگاري آفريـده انـد                    

حماسه ها نيز به تبع فداكاري هايِ شهيدان راه استقالل و عظمت سـرزمين ايـران، ارزش يافتـه و بخـش                      
رآفرين و ماندگاري از تاريخ و ادب ايران را ترسيم نموده است و حماسـه يـا بـه تعبيـري،                     هاي زيبا، غرو  

شعر جنگ و به بيان مناسب تر ادبيات پايداري، در بيش تر دوره هاي تاريخي ايران، نوعي از انـواع ادبـي         
لـواني و  فارسي را شكل داده و برگ برگ اين نوع ادبي، چه به لحاظ ترسيم رشادت هـا و آيـين هـاي په                    

اين نوع ادبـي    . رزم و چه به لحاظ كمك به غناي شعر فارسي، از قداست و ارزش بااليي برخوردار است                
يا بزرگـي و عـزّ و نعمـت و          :  هم آن زمان كه حنظلة بادغيسي از نخستين شاعران پارسي گوي مي گفت            

ة عظيم و ملي ايرانيـان      جاه يا چو مردانت مرگ روياروي و هم بعدها كه حكيم ابوالقاسم فردوسي، حماس             
را آفريد و در حقيقت تاريخ گذشتة ايران و زبان فارسي را احيـا نمـود، و هـم حتـي در دورة قاجـار كـه                        
فتحعلي خان صباي كاشاني شهنشاه نامه را سرود و هم امروز كه ادبيات دفاع مقدس جايگـاه خـود را در                     

امـا آن چـه   .  ادب فارسي به شـمار آمـده اسـت      تاريخ ادب فارسي پيدا نموده است، همواره از انواع مهم           
امروزه در ادب فارسي، تحت عنوان شعر جنگ يا به تعبيري، ادبيات پايـداري و بـه تعبيـري مناسـب تـر                       
ل               ادبيات دفاع مقدس، شناخته مي شود و مي تواند براي نسل هاي آينـده ملمـوس، آموزنـده و قابـل تأمـ

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه جهرم 
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 فرهنگي در حوزه هاي مختلف ادبـي اسـت كـه بعـد از             -دينيباشد، جرياني هنري با پشتوانه هاي عميق        
يكي از رويدادهاي مهم عصر حاضر؛ يعني هشت سال دفاع مقدس مردم ايـران در برابـر دشـمن نـابرابر،                     

نصراهللا مرداني، قيصر امين پور، عليرضا قـزوه، سـيد حـسن حـسيني،            : شكل گرفته است و شاعراني چون     
   در اين نوع ادبي شعرسـروده انـد       ... ار كاكايي، سيمين دخت وحيدي و       محمد رضا عبدالملكيان، عبدالجب    .

نگارنده در اين مقاله بر آن است تا جلوه هاي دفاع مقدس را در شعر مرحوم قيصر امين پـور كـه هـم در       
ميدان عمل و هم در ميدان قلم از شاعران شاخص و قابل مطالعة اين نوع ادبي به شمار مي رود، بررسـي                      

  .   نمايد
  

  .     ادبيات دفاع مقدس، قيصر امين پور، اصطالحات دفاع مقدس، مفاهيم دفاع مقدس:كليد واژه ها
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  يِ ژوكوفسكيآوردهادبيِ اشعارِ بختياريِ گردـبررسيِ ارزشِ زباني

 دكتر مريم شفقي

  سيد مهدي دادرس
 

. هايِ اصليِ گويشِ لُري است بي و يكي از گونه    هايِ ايرانيِ غربيِ جنو   يِ زبان    گويشِ بختياري از خانواده   
شـناسِ نـاميِ روس، والنتـين الكـسيويچ ژوكوفـسكي،        نخستين مطالعات بر رويِ اين گويش توسط ايـران        

بختياري را گردآوري كرد كه در اثرِ ) فولكلورِ(يِ ژوكوفسكي تقريباً هزار بيت عاميانه   . صورت گرفته است  
ما در اين مقاله از دو منظرِ زبـاني و          . به چاپ رسيد  » هايِ ايراني ررسيِ گويش موادي برايِ ب  «معروف وي،   

شعرِ بختياري ـ به طورِ خاص، و ديگر  ترين مجموعهادبي به بررسيِ اشعارِ اين مجموعه ـ به عنوانِ قديمي 
  .ايماشعارِ بختياري به طورِ عام، پرداخته

  
  . بختياريشناسي، شعرِ عاميانه، گويشِ گويش:هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 عالمه طباطبائي استاديارِ زبانِ روسيِ دانشگاه 
 عالمه طباطبائي فارسيِ دانشگاه دانشجويِ دكتريِ زبان و ادبيات 
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  »عناصر آشنايي زداي موسيقي بيروني در  شعر  طاهره صفارزاده«

  سميرا  شفيعي
  

شعرا، گاه از .       عروضيان، شعر را داراي بافت آوايي، و مهم ترين عامل سازنده ي آن را، وزن مي دانند
وعه ترفندهايي اطـالق مـي      اين اصطالح به مجم   . استفاده مي كنند  » آشنايي زدايي «اين عامل سازنده، براي     

شود كه مولّف، به واسطة آن ها سعي مي كند متن را داراي شگفتي و تازگي جلوه دهد؛ اين امر باعث بـه                       
اين مقاله، بـا    . تاخير افتادن دريافت معناي متن ادبي و در نتيجه آشنايي زدايي از ديدگان مخاطب مي شود               

يت بررسي آشنازدايانة موسيقي بيروني را دارد، مفاهيم نظـري          اعتقاد به اين كه دفاتر شعري صفّارزاده، قابل       
آشنايي زدايي و موسيقي را، نقطة آغاز در خوانش اشعار صفّارزاده قرار داده و در روند تكـويني خـويش،                   

بهره وري  «و  » تناسب وزن با محتوا   «،  »انواع موسيقي بيروني  «براي جستجوي انواع وزن، در ذيل سه عنوان       
، به روش كتابخانه اي، به بررسي دفاتر ديدار صبح، روشنگران راه، طنين در دلتا، مـردان                 »هااز كيفيت هجا  

اين بررسي نشان مي دهد، اگرچه صفّارزاده خواسته اسـت          . منحني و هفت سفر با ذكر نمونه ها، پرداخت        
ه پيوندش را با اوزان خود را به عنوان شاعري سپيدپرداز به جامعة ادبي ايران معرفي كند؛ اما هرگز نتوانست              

  .به شعرش شده است...) سپيد، نيمايي، تركيبي و(نيمايي قطع كند و همين امر باعث ورود اوزان متفاوت 
  

  .ق .  ه14طاهره صفّارزاده، موسيقي بيروني، آشنايي زدايي، فرماليسم، شعر سپيد، شعر قرن : كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي  و پژوهشگر 
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  »موسيقي قافيه در شعر طاهره صفّارزاده«

  يرا شفيعيسم
  

    از آنجا كه موسيقي كناري از مكمل هاي موسيقي بيروني محسوب مي گردد، در اشعار نيمـايي نيـز از                    
شعر صفّارزاده به عنوان شاعري كه از شاگردان نيمـا          . جايگاه ويژه اي هم وزن شعر سنّتي برخوردار است        

ـ               ن مقالـه، بررسـي قافيـه در اشـعار          بوده، مشحون از نواي موسيقي كناري است؛ بر اين اسـاس، هـدف اي
براي اين منظور، اشعار دفاتر ديدار صبح، روشنگران راه، طنين در دلتـا، مـردان منحنـي و            . صفّارزاده است 

در ايـن پـژوهش،     . هفت سفر، در محورهاي متفاوت قافيه آرايي به روش كتابخانه اي بررسـي مـي شـود                
قافيه و رديف، پرداختـه و در مرحلـه ي عمليـاتي ايـن              نگارنده به ذكر مباحثي نظري در زمينه ي اهميت          

بررسي نشان مـي دهـد،   . نوشتار، نمونه هاي مختلف قافيه در شعر صفّارزاده مورد بررسي قرارگرفته است 
نمونه هاي قافيه در شعر     . صفّارزاده براي تامين موسيقي، از انواع قافيه آرايي هاي بديع استفاده كرده است            

قافيه آرايي با توجه به جايگاه، هنري، معنوي، مـردف، رديـف بـدون قافيـه، رديـف                  وي، عبارت است از     
  .دروني و غيره

  
  . صفّارزاده، موسيقي، قافيه: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و پژوهشگر 
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  )سنايي و عطار(از منظر عارفانه سرايان سده ي ششم » رضا«مقام 

  سميرا شفيعي
  طاهره ميرزايي

  
 رضايت به قضاي الهي تعبير مي گردد، در اشعار شعراي عارفانه                 رضا، كه عموماً به معناي خوشدلي و      

سراي سده هاي متفاوت بخصوص سنايي، به عنوان نخستين شاعري كه مـضامين عرفـاني را مـستقالً در                   
در . اشعارش به كاربرد و عطار، كه اين مضامين را در اشعارش به كمال رساند، بسيار خوش نشسته اسـت                  

 به بررسي مصاديق مفهوم رضا، به عنوان يكي از مقامات عرفاني، در كتب حديقه               مقالة حاضر، نگارندگان  
هدف از اين شناخت و بازكاوي، يـافتن مـوارد افتـراق و         . اند  و قصائد سنايي و الهي نامه ي عطار پرداخته        

ايي، ها به روش كيفي از نـوع تحليـل محتـو          در اين تحقيق، داده   . باشد  تشابه اين مفهوم در كتب مذكور مي      
اگرچـه مـسئله ي رضـا،       اند، كه     نويسندگان در نهايت به اين نتايج دست يافته       . تجزيه و تحليل شده است    

تقريباً در كل متون عرفاني به يك مفهوم به كار رفته است؛ اما در كتب مذكور مبحث رضا قدري گـسترده                  
هي و تقابل رضا با حرص و طمع، عالوه بر موارد تشابه مانند رضا به قضاي ال . تر و عامتر مطرح مي گردد     

موارد افتراقي نيز بين مطالب مطرح شده ي اين دو وجود داشته است كه در اين اوراق مفـصالً بـه آن هـا            
  .اشاره شده است

  
  .  هجري، تقديرالهي6رضا، الهي نامه عطار، حديقه و قصائد سنايي، عرفان قرن : كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك و پژوهشگر 
 عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور خراسان جنوبي 
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  نتقادي در كتاب كاروان هند احمد گلچين معانيسيري ا.سعيد با فراموشان قافله 

  سعيد شفيعيون
  
      مهاجرت شعراي ايراني به هند از مهمترين موضوعات تحقيقات ادبـي دورة كالسـيك شـعر فارسـي          

سه قرن دهم تا سيزدهم     -تا آنجا كه برخي اين جريان عظيم را ماية خوارداشت شعر فارسي طي دو             . است
 بسان اصل مسلم علمي در تمام حوزه هاي علـوم ادبـي بيـان داشـته و اشـاعه مـي       تلقي كرده اند و آن را  

نخستين كسي كه در تبيين و اصالح اين ديدگاه دامن همت بر كمر زد و اثري گرانقدر و تحقيقي را                    .دهند
اين كتاب كـه    .با نام كاروان هند بهپيشگاه پژوهندگان سخت پسند عرضه داشت،احمد گلچين معاني است            

ر آن را يك تذكرة انتقادي دورة صفوي مي توان ناميد، حاوي مقدمة نسبتاً تحليلي و جامعي است كه                   بيشت
منابع متعدد اصيل   .به نوعي دفاعيه اي از حيثيت ادبي و حاميان قزلباش شعر اين دوره نيز به شمار مي آيد                 

اي آن و تنگ ميـداني      با اينحال ريخت تذكره     . و سخت ياب اغلب خطي اين تحقيق بسيار ارزشمند است         
كتاب و گاه بي روشـي  -1135تا 907-تاريخي و درهم آشوبي ماهيت شخصيت و قوميت صاحبان تراجم           

هاي تبويب و تدوين كتاب ،نيز نقصان بعضي منابع مورد اسـتفادة مـصنّف، اعـم از شـمول و يـا صـحت          
ياز ضـروري بـه اصـالح و         ن -عرفات العاشقين و عرصات العارفين    -مطالب بويژه در اساسي ترين منبعش     

نگارنده در اين مجال تنها سعي دارد تا اعم اين موارد رابه طور طبقه بندي شده ،تا حد امكان    . تكميل دارد 
  .مورد بررسي قرار دهد

  
 كاروان هند،شاعران مهاجر،دوره صفوي،بابريان،عرفات العاشقين،نسخ خطي ،ضـبط غلـط ،ن            :كليدواژه ها 

  .قصان نسخه

________________________________________________________________________ 
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان 
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  : هاي جنسيتي در ادبيات داستاني كودكايدوئولوژي

  بررسي آثار نويسندگان زن و مرد از ديدگاه استيونز
  سودابه شكراهللا زاده
  دكتر فريبا خوشبخت

  
هـاي جنـسيتي در ادبيـات كـودك از بررسـي عوامـل              استيونز بر اين باور است كه فهـم ايـدوئولوژي         

-ي ايـن عوامـل جنـسيت      پذير اسـت و همـه     و معنا امكان  ها، داستان، گفتمان    وارهگوناگوني همچون طرح  

هـاي غالـب در ادبيـات       ي ايدوئولوژي از اين رو پژوهش حاضر، در پي آن است كه ضمن مطالعه           . پذيرند
هـاي  وارهداستاني كودك، به اين موضوع بپردازد كه آيا زن يا مرد بودن نويسنده در بازنمايي وي از طـرح                  

هاي داستاني تـصويري    به اين منظور از بين كتاب     . كند يا خير  فاوت ايجاد مي  جنسيتي زنانگي و مردانگي ت    
، پنچ نويسنده زن و پنچ نويسنده مرد به صورت تصادفي           1385-1380هاي  برگزيده شوراي كتاب در سال    

اين مقاله با رويكـرد كيفـي و بـا اسـتفاده از روش تجزيـه و                 . انتخاب و از بين آثار آنها ده كتاببررسي شد        
هـاي  وارهبراي تحليل محتوا از طرح    . ي تحليل محتواي كيفي قياسي انجام گرفت      حليل اطالعات به شيوه   ت

نتايج اين . واحد تحليل، جمالت و كل داستان است. از پيش تعيين شده، بر پايه نظريه استيونز استفاده شد     
لـه جنـسيت دو گـروه       مطالعه نشان داد كه بـه طـور كليـدر بـين نويـسندگان زن و مـرد، نـسبت بـه مقو                      

هاي زنانگي و مردانگـي سـنتي را        واره گروهي از زنان و مردان نويسنده، طرح       -1: ايدوئولوژي وجود دارد  
هـاي جنـسيتي سـنتي را        گروهـي از زنـان و مـردان نويـسنده، سـاخت            -2دهنـد   در آثار خود بازتاب مي    

كـه ايـدوئولوژي غالـب بـر        درحـالي . دستخوش تغيير و تعديل و نوعي پيكربندي كنايي را خلق كرده اند           
رسد كـه نويـسندگان زن از   نظر ميهاي جنسيتي سنتي است، بهداستان زنان و مردان نويسنده، ايدوئولوژي     

البتـه تعيـين دقيـق      . رضايت كمتري دارند و در پي تغيير و تعديل هستند         هاي سنتي زنانگي احساس   كليشه
گونه كه استيونز  همچنين اين مطالعه نشان داد، همان     . ستهاي بيشتري ا  اين موضوع، مستلزم بررسي كتاب    

هـاي جنـسيتي    پذير و با ايدوئولوژي   معتقد است، عناصر داستان از جمله موقعيت، گفتمان و معنا جنسيت          
  .در ارتباط هستند

  
  . ادبيات داستاني كودك، استيونز، زنان و مردان نويسنده:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي كارشناسي زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه شيراز 
 اديار بخش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني دانشگاه شيراز، عضو مركز مطالعات ادبيات كودك، دانشگاه است

 شيراز
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   داش آكلبررسي ريخت شناسانه داستان
  دكتر يداهللا شكري
  ابوالفضل علي كوچكي

  
ايـن توجـه را تـا    .     بررسي صورت داستانها در سالهاي اخير بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته اسـت        

حدودي مي توان معلول مطالعه و  كار ارزشمند والديمير پراپ دانست كه با وجود نقص و كاسـتي هـاي      
پـراپ در پـي آن بـود بـه الگـوي روايتـي              . ايت شناسي بوجـود آورد    آن، تحول عظيمي در زمينه علم رو      

اين كار را مي تـوان در قـصه         .مشخصي دست يابد تا بتواند قصه هاي عاميانه را با آن تجزيه و تحليل كند              
هاي عاميانه و حتي رمان و داستان كوتاه انجام داد و اجزاء و سازاي آنها را مشخص كرد و قصه را از نظر          

تابه حال بهريخت شناسي حكايات،افسانه ها و قصه هاي فولكلور و عاميانـه             .ه و تحليل كرد   صوري تجزي 
كه از نظر قدمت نزديك به روزگار ماست و با قصه           ... پرداخته شده است و در زمينه داستان كوتاه،رمان و        

ت، پرداختـه   هاي عاميانه چه از نظر ساخت و اصول وعناصر داستان نويسي ،چه از نظر محتوا متفاوت اس                
اين مقاله مي كوشد تا براساس الگوي پراپ به بررسي داستان كوتـاه داش آكـل اثـر نويـسنده                    .نشده است 

  .معاصر صادق هدايت بپردازد و آنرا با الگوي پراپ تطابق دهد
  

  .ريخت شناسي ،والديمير پراپ،صادق هدايت،قصه،داش آكل: كليد واژه ها
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   موالناهاي افالكي در موردپردازيكرامت

 الهام شكوري

  
    حجم قابل توجهي از متون صوفيانه فارسي به حكايت نويسي اختصاص يافته است كـه در ايـن ميـان               

اين دسته از حكايات    .اي دارد به همين خاطر      حكايت نويسي در باب مقامات و كرامات عرفا جايگاه ويژه         
يكـي از   . باشـند تري مي  و تحليل عميق   كه نقش مهمي در شناساندن صاحب كرامت دارند مستحق بررسي         

العارفين افالكي است كه شرح حالي است از خانـدان موالنـا و كـساني كـه در زنـدگي                 همين كتب مناقب  
 چون ديگركتب تذكره مملـو از كرامـاتي         العارفين نيز هم  كتاب مناقب . اندمعنوي او نقش مهمي ايفاء كرده     

انصافي است اگر ي به وجود آورندة آنهاست ولي با اين حال بياست كه در بعضي مواقع تخيل خود افالك    
ها و حقـايق تـاريخي      او بيشتر كرامات را با واقعيت     . العارفين را برگرفته از كراماتي ناباورانه دانست      مناقب

آميخته است و سير زندگي موالنا را به عنوان صوفي در خالل اين حكايات مطـرح كـرده اسـت  در ايـن                     
 تفكيك خيال از واقعيت و نشان دادن سير واقعي زندگي موالنا  الزم است در ابتـداء كرامـات                    راستا براي 

نتيجة تحقيق نشان خواهد داد كه افالكي هيچ كرامتي را به موالنـا             . بندي كرد موالنا در اين كتاب را تقسيم     
 در باب مناقب موالنـا     هو كراماتي ك  .نسبت نداده است كه نمونة آن در حكايات عارفان پيشين نيامده باشد           

باشد و در بيان اين نوع آنها روش معتـدلي را در پـيش              بيان كرده است، بيشتر مربوط به كرامات ذهني مي        
 و سعي كرده است اصول پذيرفته شده مكتب مولوي را در قالب حكايات بيان كند . گرفته است

 
  .ينالعارف افالكي، حكايت، كرامت، موالنا، مناقب:كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اروميه 



 393  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

 

  شمس تبريزي از ديدگاه افالكي
 الناز شكوري
 الهام شكوري
 

      مطالعه درباره شمس تبريزي به دليل آرا و عقايد كم نظيرش و نيز نقشي كه در تغيير و تحول روحي                    
داشته است همواره ضروري و     ) موالنا جاللدين بلخي  (يكي از راسخترين مردان تاريخ ادب اين مرزوبوم،         

شـناس  هر محقق مولوي و از آنجا كه نام شمس با سرنوشت مولوي گره خورده است،. باشديبا اهميت م
ترين شـرح حـال خانـدان موالنـا         با توجه به اينكه بهترين وجزئي     . ناگزير از آشنايي با احوال شمس است      
 ايـن  شـود، العارفين، تأليف احمد افالكي، يافت مـي  كتاب مناقب در  وياران او، به خصوص شمس تبريزي       

مناقب العارفين افالكـي    . تواند بهترين منبع براي ما جهت بررسي و بيان سير زندگي شمس باشد            كتاب مي 
ترين بخش آن بعد از قسمت مربوط به موالنا متعلق به شمس است كـه               شامل چند بخش است كه مفصل     

 افالكي به صورت    هايي است كه  ها و نكته  گيرد و آن شامل حكايت    چيزي در حدود صد صفحه را دربرمي      
هـا را بـه     افالكـي بخـشي از ايـن حكايـات        . كنـد هاي فردي شمس نقل مي    نامه درباره خصلت  سرگذشت

مـا  . صورت افسانه وكرامت آورده است، اما كدام افسانه است كه رنگ و بويي از حقيقت را نداشته باشـد                
الي دگي و احوال و افكار شمس را از البـه العارفين افالكي سير زندر اين مقاله برآنيم تا با استناد بر مناقب     

نتيجـة ايـن تحقيـق نقـش اساسـي و      . حكايت و كرامات مورد تحليل و بررسي قـرار داده و بـازگو كنـيم      
العارفين را در شناساندن جزئيات زندگي شخصي و خـانوادگي، معاشـرت در امـور               برجستة  كتاب مناقب   

را با ارائـه  ... حوال وآداب عرفاني، اعتقادات شمس وفردي و اجتمايي، سفرها، چگونگي پرورش فكري، ا  
  دهد شواهد نشان مي

  
  العارفين ، افالكي، حكايت، شمس ،كرامت، مناقب: كليد واژه
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  زنانه سرايي پيش از فروغ

  ليال شكوه فر
  

 پـژوهش   در بيشتر اين  .      در ايران نيز تاكنون تحقيقات زيادي انجام شده كه بيشتر فروغ محور بوده اند             
ها و كتابها زنانه سرايي با شعرهاي فروغ آغاز مي شود و در زمينه اشعار زنان محـدودي كـه نامـشان بـه                        

بررسي و نقد اشعار شـاعران زن ايرانـي         .  عنوان يك شاعر ثبت شده شعري مردانه نگر توصيف مي شود          
عران را از مهجوريت خارج مـي       كه تعداد آنها بسيار اندك است ، مي تواند عالوه بر آنكه اين دسته از شا               

در اين پژوهش سعي شده تا با بررسي        . فصل جديدي را براي تحقيق و پرژوهش در ادبيات باز نمايد          .كند
هرچه بيشتر شعر زنان شاعر بلند آوازه پيش از فروغ به اين پرسش پاسخ دهيم كه شعر تا پـيش از دوران                      

دانه بوده از از توصيفات زنانه خـالي اسـت ؟ و همچنـين              معاصر و تا قبل از فروغ فرخزاد آيا  به واقع مر           
  .روند حضور من زنانه شاعر طي قرون متمادي را در شعر زنان شاعر بررسي  نماييم 

  
  .شعر زنان ، جريانشعر،زنانگي ،توصيف، معشوق: ها كليدواژه

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي مدرس دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان 
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  روش سبك شناسي شعر فارسي و بعضي خصوصيتهاي سبك خراساني

  )تاجيكستان(شوكت بايف 
  

 تاجيكي از دوران قبل از رودكي سر كرده تا امروز شاعران زيادي به ميـدان                –    در تاريخ ادبيات فارسي     
ادبيات آمدند و در ژانرهاي گوناگون ليريكي ، شعرها گفته اند كه معلوم نمـودن طـرز و شـيوه ي اشـعار                       

 طرز گفتار شاعران بحث مـي      علم مستقلي كه راجع به معين نمودن      . ايشان كار بسا مشكل و مركبي است        
متاسفانه تاكنون در باره ي مقايسه كارهاي انجام شـده در سـبك شناسـي شـعر                 . سبك شناسي  است   . كن

بنابراين الزم دانستيم كه در اين مقاله روشهاي سبك شناسي          . فارسي تحقيق مستقلي صورت نگرفته است     
  .و بررسي قرار دهيمشعر فارسي  و بعضي خصوصيتهاي سبك خراساني را مورد توجه 
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  ادبيات جنگ در ايران ، از حماسه تا رمان

  عليرضا شوهاني
              منصور ثروت

  
درادبيـات ديرپـاي    )در معناي واقعي آن كه جنگ دو تمدن يا ملت اسـت           (       پرداختن به موضوع جنگ   

نگاهي .استنويسندگان بوده  همواره يك تم اساسي براي شاعران و       - به مانند ادبيات ديگر ملل       –فارسي  
ادبيات جنگ فارسي،بيشتر در قالب شعر و در نوع         است كه گذرا به تاريخ ادبيات فارسي،بيانگراين واقعيت     

-شـاهدي ...  و  از قبيل شاهنامه، بهمن نامه،فرامرزنامه،كوش نامـه      وجودآثاري.استادبي حماسه تحقق يافته   

-شويم نثر فارسـي نيزانـدك     ي متأخر نزديك تر مي     به دوره  ادب فارسي،هرچه امادرتاريخ.است براين مدعا  

ي معاصر و پـس از      اي كه در دوره   اندك در خدمت جنگ و موضوعات مرتبط باآن قرارمي گيرد، به گونه           
رمـان  (جنگ تحميلي عراق عليه ايران،قالب ادبي رمان فارسي كـه پيـشتر بـه بيـان موضـوعات تـاريخي                     

كـه در  » رمان جنـگ    « ت،در خدمت جنگ قرارمي گيرد و به اين ترتيب          مي پرداخ ... ،اجتماعي و )تاريخي
  .آيدوجود مياي كامال نوظهور است،بهسنت ادب فارسي،پديده

  
  .،ادبيات جنگ،داستان، حماسه،رمان،رمان جنگ)دفاع مقدس(جنگ :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه ايالم 
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  بررسي جريانهاي داستان نويسي پس از انقالب اسالمي

  عليرضاشوهاني
  وروزيوندطيبه ن

  
ها براي بيان انديشه هاي يك ملـت اسـت، ومـي توانـد بازتـاب دهنـده                       داستان از جذاب ترين قالب    

از قابل تأمل ترين دوره هـاي داسـتان         .رويدادهايي باشد كه زندگي و ذهن جامعه اي را درگير كرده است           
ــالمي اســـ         ــالب اسـ ــس از انقـ ــر پـ ــه اخيـ ــه دهـ ــران ، سـ ــات ايـ ــاريخ ادبيـ ــسي در تـ .                    تنويـ

انقالب باني تحوالت بزرگي در ابعاد مختلف هنر از جمله ادبيات داستاني بـوده وبـر جريـان هـاي ادبـي                      
اين بررسي بر آن است تـا جريـان هـاي داسـتان نويـسي پـس از                  . نيزتأثير شگرفي بر جاي گذاشته است     

در نگاهي فراگير مي تـوان جريـان هـاي پـس از انقـالب را در      . في كندانقالب را به صورت مختصر معر     
يكي جريان واقع گراست كه خود به چهـار شـاخه واقـع گـراي اجتماعي،رمانتيـك                 . چهار دسته جاي داد   

ديگـري، داسـتان نويـسي رئالـسيم        . ، جنگ و دفاع مقدس و فمينيسم قابل تقسيم است         )جدي و پاورقي  (
بـه نظـر مـي    .ن، مدرنيسم است و چهارمين جريان را مي توان پسامدرن ناميد سومين  جريا  . جادويي است 

به همـين دليـل در مقالـه        .رسد داستان نويسي جنگ و دفاع مقدس ، بر جسته ترين جريان اين دوره باشد              
  .                                 حاضر،تأكيد اصلي متن، بر معرفي نويسندگان و آثار دفاع مقدس است 

 

  )دفاع مقدس ( ادبيات،داستان،انقالب اسالمي،جنگ :د واژه هاكلي

________________________________________________________________________ 
 ايالماستاديار دانشگاه  
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي 
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  شناسي داستان كيخسرو در شاهنامه فردوسيريخت

زينب شهبازي                    
  دكتر بيژن ظهيري ناو

  
      در دوره معاصر نقد ادبي در كانون توجه قرار گرفته است و آثار ادبي از ديدگاههاي مختلف بررسـي       

شناسي است كه محقق پس از كشف و معرفي كـوچكترين           يكي از رويكردهاي نقد ادبي ريخت     . شوندمي
تجزيـه و   . كنـد مـي واحدهاي ساختاري، روابط متقابل ميان اين واحدها و چگونگي ترتيب آنها را بررسي              

توان صـحت و سـقم آن را امتحـان    دهد كه ميتحليل ساختاري، روشي تجربي و بر مبناي آزمون ارائه مي      
-مطالعات ساختاري در كتاب پراپ ريخـت      . گيري كرد بندي و نتيجه  هاي بدست آمده را دسته    كرد و يافته  

بر روي صد قـصه انجـام داد بـه          هاي پريان به صورت جدي مطرح شد، وي در مطالعاتي كه            شناسي قصه 
شناسـي  ي ريخت در اين مقاله  با استفاده از نظريه       . سي و يك واحد ساختاري يا خويشكاري دست يافت        

ي فردوسي مورد بررسي و تحليل قرار گرفت، اين داستان ضمن اينكـه    پراپ، داستان كيخسرو در شاهنامه    
پ هماهنگ است، داراي عناصري اسـت كـه خـاص           ي پرا ها با نظريه  با اندك جابجايي و تغييري دركنش     

  .هاي فارسي استداستان
   

  .شناسي، پراپ، كيخسرو، شاهنامه فردوسي  ريخت:كليد واژه ها
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  مضامين مشترك در انديشه و سبك شعري فريدون مشيري ونزار قباني

  فاطمه شهرياري
  

وجه بـه مـشابهت هـا شـعري آن دو                 بررسي انديشه و سبك شعري فريدون مشيري ونزار قبالني با ت          
در اين نوشتار ابتدا جنبه هاي مختلف اشعار مـشيري و قبـاني مـورد بررسـي قـرار                   .خالي از لطف نيست     

بـا مطالعـات    . گرفته و سپس  به مقايسه وشرح ويژگي هاي شمرتك و فضاي شعري آن دو مي پـردازيم                   
 -1:اين دو شاعر را ايـن گونـه برشـمرد         صورت گرفته مي توان مضامي نو جنبه هاي متشر ك سوده هاي             

درونمايه هاي اجتماعي و سياسي اشـعار       -2. عنصر عشق  هر دو شاعر عشق و تغزل محسوب مي شوند             
بخشي از اجتماعيات آن هـا      . زيادي با درونمايه اجتمايع دارند كه متاثر از رويدادهاي زمانه خويش است             

 شعر نزار قباني است تا جايي كه او را شاعر زن ناميده              زن يكي از عناصر اصلي در      -3.اشعار وطني است    
 عناصر طبيعت از وجوه مشترك سـروده هـاي          -4. اند اما در شعر مشيري بسامد واژه زن بسيار كم است            

  . هر دو شاعر به كار گرفتن جلوه هاي طبيعت در جاي جاي اشعارشان است 
 

  .ه زن درون مايه هاي سياسي و اجتماعي فريدون مشيري  نزار قباني عشق جايگا:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
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  بررسي جلوه هاي مهارت هاي شفاهي زبان در آثار ادبي فارسي

  گالويژ شيخ االسالمي
  

صـحبت كـردن و     (     پژوهش حاضر در جهت شناخت كميت و كيفيت جلوه هاي مهارت هاي شفاهي              
ناويني از مهارت هاي شفاهي در اين      با اين هدف كه ببينيم به چه ع       .در آثار ادبي فارسي است    ) گوش دادن 

آثار اشاره شده است تا با تطبيق و تلفيق اين مولفه ها با مولفه هاي مطرح در مطالعات غربيان بتـوانيم بـه                       
اين پژوهش عمدتا بـر     .نمودار جامعي از همه ي مولفه هاي موثر در مهارت هاي شفاهي زبان دست يابيم              

يس ،ليچ، براون و لوينسون، هارجي، لينچ، ناديـگ ، ليدز،زنـدي،            ،گرا)و ديگران (اساس نظريات باي گيت     
فراينـدهاي  «نتيجه ي مطا لعه ي آثار باي گيت ، دست يابي بـه              . ضيا حسيني و طيب صورت گرفته است      

،يعني تفكر، مشاركت، دانش و نكته سنجي و دقت است       »چهارگانه ي پيش نياز مهارت هاي شفاهي زبان         
–ساير مولفه هاي مهارت هاي شـفاهي زبـان   . نها به عنوان تمدن نام برده مي شود كه به طور اختصار از آ     

) تمـدن ( براسـاس ايـن فراينـدهاي پـيش نيـاز          –چه در زمينه صحبت كردن و چه درباره ي گـوش دادن             
  :در اين راستا چهار فرضيه به اين شرح مطرح گرديده است.صورت بندي شده اند

  . نثر فارسي هماهنگي بيشتري با نظرات باي گيت و ديگران دارد.مهارت هاي شفاهي در آثار نظم .1
  .در آثار منظوم فارسي نسبت به آثار منثور بيشتر به مولفه هاي مهارت هاي شفاهي توجه شده است.2
  .در آثار ادبي فارسي به مهارت  صحبت كردن بيشتر از مهارت گوش دادن توجه شده است.3
  . بيش از كميت در مهارت هاي شفاهي توجه شده استدر آثار ادبي فارسي به كيفيت.4

  روش انجام تحقيق ، تحليل محتواست و جامعه ي مورد پژوهش ،كليه ي آثـار ادبـي فارسـي ، از قـرن                       
 شـاعر و  28 اثر منثـور از از  13 اثر منظوم و 17 اثر ادبي نمونه ، شامل       30چهارم تا قرن سيزدهم است؛ كه       

ابزار تحقيق ، چك ليست هاي محقق ساخته است كه به وسيله ي             .فته است نويسنده مورد بررسي قرار گر    
آن ها مهارت هاي صحبت كردن و گوش دادن در آثار ادبي ،به طور جداگانه و به تفكيك منظوم و منثـور        

پس از آن داده هاي كيفي به داده هاي كمي تبديل شده اسـت وبـا   .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است     
بر اساس تحليل آماري ، به سوال هاي پژوهش جواب داده شده ،سـپس فرضـيه هـا          spss ابزار   استفاده از 

در پيان، نتايج پژوهش مورد بحث و بررسي قرار گرفته و جلوه هاي  مهرت هاي شـفاهي                  .آزمون شده اند  
، ابتدا به تفكيك صحبت كردن و گوش دادن سپس مجموعه ي اين دو مهارت در هر يـك از آثـار ادبـي                        

________________________________________________________________________ 
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مونه با استفاده از مقادير كمي ارزيابي  شده اند و مقايسه اي بين پديد آورندگان آثار ادبـي در رابطـه بـا                        ن
بر اساس نتايج به دست آمده ، فرضيه ها ي اول و            . توجه آنها به مهارت هاي شفاهي صورت گرفته است        
رت صحبت كردن و گـوش      همچنين در رابطه با مها    .دوم رد و فرضيه هاي سوم و چهارم تأييد شده است          

طبق اين نمودارها ، بعضي     .دادن نمودارهاي نسبتا جامعي از مولفه هاي اين مهارت ها به دست آمده است             
مولفه هاي صحبت كردن در آثار ادبي وجود دارد كه چون برخاسته از فرهنگ و آداب و رسوم جامعـه ي       

  . اشاره اي به آنها ديده نشدايراني است؛ در آثار علمي جديد مورد استفاده در اين پژوهش
  

 مهارت هاي شفاهي زبان، فرايندهاي پيش نياز مهارت هاي شفاهي،صـحبت كـردن، گـوش             :كليد واژه ها  
  .دادن،آثار ادبي
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  بررسي الگوهاي زباني در شعرهاي كودكانه

 شهين شيخ سنگ تجن

  
  بطوريكه با شنيدن آن  به         خواندن اشعار آهنگين سبب ايجاد احساس شعف يا لذت در كودكان شده،           

اين اشعار گرچه با اشعار بزرگـساالن متفـاوت و در برخـي             . روند  آرامش رسيده و به راحتي به خواب مي       
در اين مقاله  الگوهاي زبـاني؛ تكـرار، همگـوني           .  كنند موارد فاقد معنايند، از الگوهاي مشابهي پيروي مي       
تكرار در سطوح مختلـف     . ورد بررسي قرار گرفته است    هجاهاي آغازين و ساخت موازي  در اين اشعار م         

تكرار آوا در هجاهاي آغازين واژه يا همگوني هجاهاي آغازين،          . زباني، آوا، بيان و معنا قابل بررسي است       
در برخي موارد نيز تكرار يـك واژه سـبب تـشديد معنـايي در ايـن       . در اشعار كودكان  بررسي شده است      

. زي نيز نوعي تكرار است كه در آن عنصر تكرارشونده كامالً مشهود نيست            ساخت موا .  گونه اشعار است  
هاي خـود و هـم بـر اسـاس معنـا مقايـسه        هاي موازي هم بر اساس نقش دستوري واژه      از اين رو ساخت   

آنچه تخيـل كـودك را بـه خـود جلـب            . در پرورش شم ادبي كودكان تكرار اصل اساسي است        . شوند مي
درك كـودك از    . عنا يا توهم معنايي و صورت زباني در سـطح آوا و بيـان اسـت               كند، غيرعادي بودن م     مي

امـا بـا رشـد كـودك و     .  توان آن را امري دروني دانست شعر، تنها محدود به دريافت با لذت است كه مي 
در اين مرحله نوجوان قادر است به مقايسه و تفسير . ورود او به مدرسه درك به مرحله  ارزيابي مي رسد     

  . رسد عار  بپردازد كه ديگر امري دروني نيست و درك از درونگرايي به برونگرايي مياش
  

  .اشعار كودكان، الگوهاي زباني، تكرار، ساخت موازي، صورت و محتوا: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
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  نگاه تطبيقي به جايگاه زن در ادبيات ايران باستان و ادبيات اعراب جاهلي

  دكتر محمدرضا شيرخاني
  هيخته  فرشته آ

  طاهره آهيخته
  

    شخصيت و جايگاه زن در تاريخ ايران باستان كـه بـا نخـستين سلـسلة مادهـا آغـاز و بـه آخـرين                         
پادشاهان ساساني، ختم گرديده، با تمدن و فرهنگ اعراب سامي نـژاد ميـان رودان، همزمـان و مقـارن بـا                      

.... جزيزة عربستان و عراق و سوريه و نشين از جمله اعراب شبه       همديگر و به تبع آن اعراب جاهلي باديه       
زن ايراني با نحوة آفرينش وي همراه و همگام         . اند  به صورت نسبي داراي تفاوتها و شباهتهاي آشكار بوده        

با مرد در مرحلة نخست خلقت، در ميان آثار باستاني و لوحهاي گلي و سنگي مربوط بـه دوران نخـستين                     
هاي ديگر تاريخي كه مكتوبات تعليمـي، دينـي و            يست و در دوره   تاريخ كه خبري از مكتوبات نوشتاري ن      

حق و حقوقهـا و     . گذارند از ارزش وااليي برخوردار بوده است        اخالقي و اساطيري پا به عرصة وجود مي       
بـه زن اختـصاص     ... هاي ديني و تعليمي چون اوستا، بندهشن و           مزايايي كه در اين دوره بر اساس نوشته       

 در جهت تعالي وي چه در ساختار خانواده و چه در ساختمان اجتماع، براي به كمال                 پيدا كرده است همه   
در نقطة مقابل، وضعيت زن در ميان اعراب بر اساس آنچه كه            . رسانيدن اين شخصيت وضع گرديده است     

 هاي بعد در ميان متون منظـوم اعـراب جـاهلي بـه              النهرين و در دوره     از منابع باستاني تمدن و فرهنگ بين      
يادگار مانده است، همه حكايت از سير و تحول جايگاه و مقام ارزشي اين موجود در بين اقـوام مختلـف                     

اعتبار و  ارزش مقام زن در مراحل نخست و به تبع آن فرو افتادن و تنزل وي تـا حـد سـلب                        . ايشان دارد 
ي كه در اين مبحـث      هدف. كند  حق حيات در ميان اساطير و مكتوبات اين دوران به طور واضحي تجلي مي             

كوتاه و مختصر دنبال شده است تبيين كلي جايگاه شخصيتي جنس مؤنث در ميان اين دو قوم تاريخي بر                   
هاي ايشان در   و مقايسه و تطبيق اشتراكات و تفاوت      ... اساس منابع تاريخي، ادبي و تعليمي و اساطيري و          

  .بيشتري در اين زمينه گرددباشد كه اميد است مبناي كارهاي  ساختار طبقاتي جامعه مي
  

  . جايگاه زن، نگاه تطبيقي، ايران باستان، متون ادبي باستان، اعراب جاهلي:كليد واژه ها
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  هاي خطي فارسي بدخشانبازتاب تاريخ و فرهنگ بدخشان در سرچشمه

  اميد محمدشيرزادشاه اف
  

ة بدخشان يكي از منطقه هاي منطقـبدخشان تاجيكستان» ميراث عجم«     رئيس مركز تحقيقات فارسئ 
كوهستاني ايست كه در حدود آن قومهاي مختلف ايراني تبار يه مثل شغني ها، روشانيها، يزگالمي ها، 
وخاني ها، اشكاشيمي ها و غيره ها عمر بسر مي برند كه هرچند اين اقوام ايراني تبار به زبانهاي محلئ 

ان و خط فارسي در اين مكان كهن براي ترغيب بيخط گفتگو مي كنند ولي در طول عصرهاي سابق زب
تا تأسيسيابئ حكومت .  علم و فرهنگ فارسي بخصوص علوم اسالمي نقش خيلي بزرگي بازيده  است

شوروي زبان رسمئ كارگذاري، تعليم و تدريس، آثار علمي و ادبي، رسم وآئين مردم اين منطفه زبان 
ر بخشان بود كه توسط اين   زبان با نفوذ در اين محظ گسترش زبان  و خط فرسي د. فارسي دري بود

ديار هزارها نسخه دستنويسهاي فارسي در موضوعات مختلف وهزارها نسخه اسناد مهم تĤريخئ فارسي 
ها و اسناد تأريخئ فارسئ بدخشان امروز در كتابخانه هاي خصوصئ آفريده شده اند كه اين دستنويس

يكي از ويژگي هاي دستنويسهاي فارسئ . ققان آموخته نشده اندمردم محفوظ بوده تا كنون از جانب مح
بدخشان اين بود كه محظ توسط پهن گرديدن آثار ادبئ شعراي گذشتة فارسي در بدخشان  شاعران 
پارسي گوي به ميدان ادبيات  قدم گذاشتند و اشعار جالب فارسي زبان راتأليف نمودند كه اشعار آنها 

. صايد، غزليات، مثنوي ها، رباعيات، مخمسات و غيره را در بر مي گيرندق: انواع مختلف شعر فارسي
همچنين ترغيب اثار فارسي زبان در بدخشان شرايط مساعد فراهم آورد كه دربدخشان هنر خوشنويسي و 

تأريخ «در ميان دستنويسهاي فارسئ بدخشان بخصوص اثرهاي تأريخي بمثل  .  نقاشئ اسالمي رشد كنند
سيد حيدرشاه مبارك شاه زاده » تأريخ ملك شغنان«فطور محبت شاهزاده و آخان سليمان،شاه » بدخشان

سيد فرخ شاه ابن شاه پرتاوي خيلي جالب مي باشد كه در آنها به تأريخ و فرهنگ » تأريخ شاهان شغنان«و
م تا طوري نذكر دادي. بدخشان از زمانهاي خيلي قديم تا آغاز حكومت شوروي روشني انداخته شده است

كنون در بدخشان هزارها نسخه اسناد تأريخئ فارسي محفوظ مي باشند كه آنها نيز در كتابخانه هاي 
مخصوصاً . خصوصي نگهداري مي شوند و اكثر آنها از جانب نگارندة اين سطرها نسخه برداري شده اند

ار دادن آنها اقدام در اين مقاله اطالع دادن راجع به اسناد تأريخئ فارسئ بدخشان و مورد تحقيق قر
نخستين در جادة علم بوده، تا اطالعات نگارندة اين سطرها از جانب محققان حطي يك سند فارسئ 

  . بدخشان براي علم و دانشمندان ايرانشناس معرفي نگرديده است
  

  .بدخشان،تاريخ، فرهنگ، خط فارسي:هاكليد واژه
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  )گل آقا(هاي طنزپردازي كيومرث صابري فومني بررسي شيوه

                   علي اشرف كريمي
  بهروز مهري

  
كنـد  طنز يكي از انواع ادبي است كه از رفتارهاي نابسامان و متناقض اقشار گوناگون جامعه انتقاد مـي                 

ي آقـا از جملـه  كيومرث صابري فـومني ملقـب بـه گـل    . اما اين انتقاد، انتقادي تمسخر آميز و هنري است    
باشد است كه بخشي از عمر نويسندگي خود را قبل از انقـالب             دازان معاصر ايران مي   ترين طنز پر  برجسته

هاي طنزپردازي وي همچنان ادامه داشت كه در واقع         اسالمي سپري كرده است؛ بعد از انقالب نيز فعاليت        
ي هاو بـا اسـتفاده از شـيو       . ي شكوفايي هنري او مربوط به  همين دوران بـوده اسـت            بايد گفته شود دوره   

گـويي ،كـاربرد عبـارات      ي نمايشي، كنايه و پوشيده    هاي خيالي، به كار گيري شيوه     روايتي، خلق شخصيت  
آقـا يـادآور اسـلوب دهخـدا در     روش طنزپردازي گل. زنددست به آفرينش مقاالت خود مي... متناقض و   

  .باشدي آن ميتوان گفت تكامل كنندهچرند وپرند بوده كه به نوعي مي
  

  .  طنز، گل آقا، طنز كالمي، طنز موقعيتي:هااژهكليد و

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي ازدانشگاه رازي كرمانشاه 
 شاهكارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي كرمان 
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  شكّر و تبرزين

  )گزارش بيتي از حكيم ناصر خسرو( 
  كريم صادري

  
ي زبـان و ادب       ي سالطين بابري هند به رشـد و توسـعه                 با وجود خدمات شايان توجهي كه در دوره       

هـايي    د، برخي اشكاالت در فرهنگ    هاي گران قيمتي بدين زبان تصنيف و تاليف ش          فارسي گرديد و كتاب   
يكي از اين جمله آثار فرهنگ جهانگيري       . هاي ديگر راه يافت     كه در هند تدوين شد، پديد آمد و به كتاب         

  :وقتي در معني اين بيت از حكيم ناصرخسرو قبادياني) 113،ص1390منصوري،:هم چنين رك.(است
   شك تبرزينمشك تبتي به پشك مفروش                    مستان بدل

  )37ب24،ق1370ناصرخسرو،(
با اندكي تامل دريافتم كـه معنـي        . ي تبرزين رجوع كردم     كردم به فرهنگ مذكور در معني واژه        كندوكاو مي 

جهانگيري بار نخـست تبـرزين را بـه معنـي           . باشد  ها مي   ي اين چنين غلط     نوشته شده در ذيل آن از جمله      
تنهـا  .  به سبب مشابهت به نبات طبرزد آن را تبـرزين گوينـد   نمك كوهي گرفته است و گفته است و گفته     

متاسـفانه  ) ،ذيـل تبـرزين   13511انجـو شـيرازي،   :رك.(مثالي هم كه زده است همين بيت ناصرخسرو است        
. انـد   هاي متاخر نيز به اشتباه معني اين لغت را از فرهنگ جهانگيري نقل قول كرده                نامه  برخي ديگر از لغت   

هـاي او بـه منظـور         ه ابيات ديگر حكيم ناصرخسرو و با توجه به سبك و سياق مثال            بنده پس از مراجعه ب    
ي حاضـر عـالوه بـر توضـيح بيـت و بحـث                در مقاله . بيت ناصر و اشتباه جهانگيري در مورد آن پي بردم         

  .پيرامون اين لغت، شواهدي نيز مشابه با تمثيل ناصرخسرو آورده شده است
  

  .و تبرزين، فرهنگ جهانگيري ناصرخسرو، شكر :ها كليد واژه

________________________________________________________________________ 
 عضو هيئت علمي پژوهشكده ي تعليم و تربيت استان آذربايجان شرقي 
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  ها و عاشقانه ها در ديوان مجمر اصفهانيبررسي عارفانه
  دكتر محمود صادق زاده
                                  عصمت پرنيان

  
     مجمر اصفهاني يكي از شاعران معروف دوره ي بازگشت ادبي است كـه اشـعار وي جـدا از ويژگـي                   

 به لحاظ انواع ادبي و موضوعات شعري از مختصاتي برخورداراسـت و تـا               هاي سبكي مشترك و عمومي    
اين مقاله به تحليل و بررسي مـضامين        . كنون پژوهش مستقل و كاملي در باره ي آن صورت نگرفته است           

عشق و عرفان و تلفيقي از غزل هاي عاشقانه و عارفانه در ديوان مجمـر اصـفهاني مـي پـردازد ؛غزلهـاي                       
رهـرو  ,خضر,ساقي,مي:گرايش هاي عاشقانه و با زبان نمادين و به كار بردن الفاظي هچون              مجمر بيشتر با    

روش انجـام ايـن پـژوهش بيـشتر توسـعه اي و             . بيانگر افكار عارفانه و درون مايه هاي عرفاني است        ... و
جمر در باره كتابخانه اي است؛ابتدا با مطالعه و بررسي مهم ترين منابع مربوط به انواع ادبي و سبك شعر م          

ي قالب ها و ويژگي هاي ادب غنايي و عاشقانه و ويژگي هاي عاشق و معشوق از ديدگاه مجمـر بحـث                      
شده و سپس با تجزيه و تحليل اشعار ديوان مجمر، ابيات عاشقانه و عارفانه ي آن استخراج و با ارائـه ي                      

ين و درون مايه ها بررسـي و        نمونه هاي مناسب به لحاظ قالب ها ، ويژگي هاي عاشق و معشوق و مضام              
هر چند مجمر در قالب هاي گوناگون طبع آزمايي مي كنـد،ولي شـهرت اصـلي او در                  . ارزيابي شده است  

غزل سرايي و قصيده پردازي است، به ويژه غزليات وي كه به لحاظ گستردگي و تنوع مضامين و بـسامد                     
  .درون مايه هاي عاشقانه و عرفاني قابل توجه است

  
ادبيات غنـايي، غـزل فارسـي، عاشـقانه هـا           , شعر دوره ي بازگشت، ديوان مجمر اصفهاني      :: ژه ها كليد وا 

  .وعارفانه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار گروه ادبيات دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد 
 دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد 



408  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  رستم و اسفنديار«تحليل رويكرد عناصر حماسه درداستان 

   سهيال صادقي
  

 كه  ،يردرا در برمي گ   ...  و ، نمايشنامه كمدي،   تراژدي ، گونه هاي متمايزاز ادب غنايي     ،      بحث انواع ادبي  
مـثالً عناصـر سـازنده ي       . يك نوع ادبي ممكن است مركب از دو گونه با ويژگـي هـاي متفـاوت باشـند                   

حماسـه از آن    . حماسه از دو نوع غنايي و تراژدي كه درساختاربا هم تفاوت دارند تركيـب شـده اسـت                     
و در واقـع ايـن      ي مخـصوص بـه خـود را دارد            هاي پركاربرد ادبي است كه بافت و عناصر سـازنده           گونه

دراين پـژوهش پـس از ذكـر        . عناصر سازنده، تقريباً در همه يا بيشتر آثار حماسي يكسان و همسان است            
ي رسـتم و      ي حماسـه    اي در باب حماسه و انواع آن، به شيوه ي توصيفي به بررسي عناصر سـازنده                 مقدمه

  .پرداخته شده است …يشگويي وكشي، نبرد، تقدير ، پ قهرمان، ضد قهرمان، كين: اسفنديار از قبيل 
  

  . عناصر حماسي  حماسه، رستم و اسفنديار،:كليد واژه ها 
  

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز واحد بين الملل 



 409  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

  اثر شيخ آذري توسي» الغرايبعجايب«معرفي مثنوي 
  و بررسي نسخ خطي موجود آن

  زهرا صادقي مالواجردي
  
 وغري هايي از اي نامور عجيب اي است مصوركه هرصبح و شام نمونه نامهآفريش عجايبة    پهن

- بههاي اطراف و نقل سينه همين اعجاب انسان گذشته از پديده. گذارد  نمايش ميبرابر اي آدمي به

ها توسط دريانوردان، جهانگردان و بازرگان نوعي خاص از انواع ادبي  ها و سپس نگارش آن سينة آن
هاي اعاليي از  هادبيات فارسي نمونة در گنجين.  وجود آورده است را به» نامه عجايب«به عنوان 
نامة شيخ آذري اسفرايني اشاره توان به عجايب ها به يادگار مانده است كه از آن ميان مي امهنعجايب

شيخ آذري از شاعران و . هاي موجود است هاي متمايزي از ساير عجايب نامه كرد كه داراي ويژگي
ناخته مانده است و آن ادبيات ناشة نويسندگان قرن نهم هجري است كه براي جويندگان  عرص

هاي نفيس نسخ خطي مهجور  بهاي او در گنجينه اوست معرفي نشده و آثار گرانة انكه شايستچن 
- در اين مقاله پس از شرح احوال شيخ آذري و آثار و وي، به معرفي مثنوي عجايب.  است مانده

 مورد ارزيابي قرار الغرايب شيخ آذري پرداخته شده است و به تفصيل نسخ خطي اين اثر گرانبها
  .شوندداده مي

  
  ، شيخ آذري توسي»الغرايبعجايب«ها، مثنوي نامهعجايب: هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 ناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهرانكارش 
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   حميد مصدق"درفش كاويان"بررسي نوستالوژي و ساختار روايي در منظومه ي 

  اسماعيل صادقي
  محمود آقاخاني بيژني                                                                          

 

. از جمله سروده هاي روايي حميد مصدق است كه ساختاري روايي و نمايشي دارد» درفش كاويان«شعر 
شيوه ي روايت و داستان پردازي در اين شعر به گونه اي است كه شاعر با استفاده از ساختار روايي، 

نده مي تواند به عناصر داستاني آن گفت و گو، ديدگاه و توصيف، فضايي متفاوت مي آفريند كه خوان
 مي "درفش كاويان"و تحليل ساختاري منظومه روايي » نوستالوژي«اين پژوهش به بررسي فرآيند . بنگرد
نخست به نوستالوژي و تعريف آن و موارد موجود در اين شعر و سپس به بررسي ريخت شناسانه . پردازد

از جمله موارد نوستالوژي . ارگرايان پرداخته مي شودي اين شعر بر اساس نظريه هاي چند تن از ساخت
را نام » بازگشت به اسطوره ها و دوران كودكي و نوستالوژي از دست دادن عزيزان«در اين شعر، مي توان 

 بر هم خوردن توالي قراردادي زمان، باعث شده است اين شعر، شروعي از ميانه داشته .برد
اوي با توسل به عامل تداعي كننده، زماني غيرخطي و مدور در اين به زمان گذشته توسط ر بازگشت.باشد

وضعيت متعادل (شود  اي است كه از يك نقطه شروع مي هر حادثه مانند حلقه. شعر ايجاد كرده است
 . گرددباز مي) وضعيت متعادل ثانويه(به همان نقطة آغاز ) وضعيت نامتعادل(و پس از شرح ماجرا ) اوليه

  
  . درفش كاويان، شعر روايي معاصر، نوستالوژي، ساختارگرايي، حميد مصدق:ها كليد واژه
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  ” داستان كالن“گيري  اي و ساختارهاي خرد و كالن براي شكل واره تعامل نگاشت طرح
  در منطق الطير عطار نيشابوري

  ليال  صادقي
  

ها و  ها، رابطه ن شباهتي نگاشت قياسي است كه براي يافت بخشي از شعرشناسي شناختي مبتني بر نظريه
داستان كالن كه به معناي ). 1997؛ فريمن 1995هوليوك و  تاگارد (رود  كار مي هاي ساختاري به نظام

اي است  كه ساختارهاي از  ي اليه هاي مختلف ساختارهاي كالن است، به مثابه ساختارهاي كلي و مشخصه
زند تا داستاني ناگفته را به وجود بياورد  پيوند ميي عناصر شناختي و متني به هم  واسطه هم گسسته را به

اي را در ساخت  واره كاربردي و طرح هاي مختلف نگاشت فرافكني، نقش اين مقاله نقش).2011صادقي، (
هدف اين مقاله . كند جهان متن منطق الطير، اثر عطار نيشابوري، با رويكرد شعرشناسي شناختي بررسي مي

گيري  اي در شكل واره ي نگاشت طرح واسطه به” كثرت و وحدت“نه مفهوم اين است كه نشان دهد چگو
” داستان كالن“گيري  كند و منجر به شكل الطير عمل مي منطق) 1980وندايك، (ساختارهاي خرد و كالن 

ي  واسطه تواند ابزار مناسبي براي تحليل متن و ساختارهاي آن، به ي متن با اين رويكرد مي مطالعه. شود مي
  .هاي مفهومي ايجاد كند اشتنگ

  
  .اي، داستان كالن واره جهان متن، شعرشناسي شناختي، نگاشت طرح: كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري زبانشناسي، دانشگاه تهران 
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  گوي سهم سچل سرمست عارف و شاعر فارسي
  در گسترش فرهنگ و دانش فارسي

  دكتر قاسم صافي
  

هاي  ن در سرزمينتوان بدون توجه به سير ادب  فارسي و نظم و نثر آ تاريخ ادبيات ايران را نمي  
هاي علمي و رجال دانشمند  بسياري از شخصيت. مجاور بويژهشبه قارة هند و پاكستان و بنگالل نگاشت

ها و يا قسمت اعظم عمر خويش را در  نوشتند سال گفتند و مي و نويسندگان و شاعراني كه به فارسي مي
يط جغرافيايي زندگي را به محيط فرهنگ ها گذرانده و بنا به استعداد ذاتي و دروني خود، مح آن سرزمين

اين گروه مقتدر به صور . هاي ايران و شبه قاره جهت دادند و ادب فارسي و تقويت قلبي و معنوي ملت
اند و  مختلف، مردم نواحي مختلف مناطق را به تكلم و نگارش به زبان فارسي ترغيب و تحريض كرده

اند و هم توفيق يافتند جمعيت قابل  بها شده ر گرانموجب آفرينش بسياري از آثار و تأليفات بسيا
اي را عازم ديار شبه قاره كنند و تعدادي بي شمار از دانشمندان و هنرمندان و اديباني تاثيرگذار،  مالحظه

جايگاه خاصي در دل سكنة مردم آن سرزمين به دست آورند و برخي از آنان در رده مشاوران و 
اند كه نواحي زندگي  تعدادي از آنان تابدان حد پيشرفت و موفقيت داشته. ندزمامداري و واليان قرار گير

هاي  يكي از آن شخصيت. خود را در نواحي هند و سند به مركز فرهنگ و هنر و ادب ايران تبديل كردند
تابناك كه آثار زيادي تاليف كرده و سهم بسزايي در ترويج و رونق زبان و ادب فارسي و فرهنگ و تمدن 

ران در شبه قاره بخصوص در نواحي سند گذارده و نگارنده اين سطور خود چندبار مرقد او را زيارت اي
كرده، سچل سرمست معروف به شاعر هفت زبان، متخلص به آشكار و از مشاهير نامدار ادب و عرفان 

اختصار ذكر در اين نوشتار به طور فشرده، نتيجة مطالعاتي از احوال و خدمات و آثار او را به . است
هايي از اشعار و كالم او را  كنيم و ضمن اشاره به جايگاه عرفاني و موقعيت علمي و اجتماعي او، نمونه مي
  .آوريم مي
  

  سچل سرمست، سند، شبه قاره، زبان و ادب فارسي، كلهوران، تصوف و عرفان:ها كليدواژه

________________________________________________________________________ 
دانشيار دانشگاه تهران   



 413  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

  بررسي وتحليل كهن الگو در سالمان و ابسال جامي
  حي ابرقويينيلوفر صال

  دكترآسيه ذبيح نيا عمران
  

كهن الگو ، يكي  از نظريه هاي مدرن در  ادبيات و مبتني بر  روانشناسي است كه براساس آراي 
او به عنوان بنيانگذار روانشناسي تحليلي  ديدگاه هاي روانشناسانه خود .كارل گوستاو يونگ بنا شده است

در اين  شيوه ي ادبي با مطالعه و بررسي .هاي هندي پيوند زدرا با انديشه هاي هرمسي، گنوسي و باور
كهن الگوهاي اثر نشان مي دهند كه چگونه نويسنده، اين آركي تايپ ها را كه محصول تجربه هاي مكرر 
بشر است و در ناخودآگاهي جمعي وي به وديعه گذاشته شده ، جذب كرده و به شيوه اي سمبوليك 

گو يكي از جنبه هاي پيچيده ضمير ناخودآگاه جمعي است كه از بدو تولد با زيرا كهن ال.نشان داده است
كهن الگو با نماد ها ارتباط تنگاتنگي دارند .انسان بوده است، تا آن جا كه به نظرمي رسد كه موروثي باشد

تجلي مي كند و هنرمند با اين كشف و شهود هاست كه به ... و در رويا ها، كشف وشهود شاعرانه و
هدف اين مقاله بررسي داستان سالمان و ابسال با روايت جامي از منظر كهن . ينش اثر ادبي مي پردازدآفر

 با توجه به كهن الگوهاي مطرح شده در روانشناسي يونگ، نگارنده تالش مي كند تا .الگويي است
ي است و احتمال از آنجا كه اصل داستان سالمان و ابسال يونان. تحليلي متفاوت از اين قصه ارائه دهد

هاي هندي نيز در آن وجود دارد، كهن الگوهاي يونگ در تحليل رمزهاي اين قصه بسيار تأثير انديشه
  ...سفر، پيرخردمند، آنيما و :پركاربرد ترين كهن الگوها در سالمان وابسال جامي عبارتند از. راهگشاست

  
  .سفر،خود،تفرد،عشق،تابوسالمان و ابسال،كهن الگو،آنيما،پيرخردمند،: كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي كارشناس ارشد پيام نور 
 استاديار دانشگاه پيام نور 



414  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

  هاي منثور فارسي در صحيفه سجاديه و مناجات» خوف و رجا«مقايسه و تحليل 
  ساداتي  صغري صالحي  سيده

  
آدمي بر بال . اي براي رسيدن به مقامات و مراتب عالي دعا، پري است براي پرواز روح و وسيله

تلطيف يافته، شايستگي درك رحمت الهي را » دنيقُرب اَو اَ«رسد كه روح او در مقام  نيايش به جايي مي
يكي از حاالت .آيد اين مقام تنها در عرصه مناجات و رازگويي با خداوند متعال به دست مي. كند پيدا مي

در حالت دعا انسان نبايد به اجابت سريع دعاي خود . است» خوف و رجا«مهم و ارزشمند در دعا، 
يكي از بزرگترين كتب » صحيفه سجاديه«.ف و رحمت الهي نا اميد شوداميدوار باشد همچنان نبايد از لط

اين كتاب ارزشمند، حاوي . است) ع(دعا است كه شامل بسياري از دعاهاي عارفانه و عاشقانه امام سجاد 
اين مضمون در . يكي از اين حاالت خوف و رجاست. هاي نيايش است ترين و زيباترين جلوه لطيف

در اين مقاله خوف و رجا در ادعيه صحيفه سجاديه و .رسي نيز جلوة زيبايي يافته استمناجاتهاي منثور فا
  .شود هاي منثور فارسي مقايسه و تحليل مي مناجات

  
  .هاي منثور فارسي، مقايسه خوف، رجا، صحيفه سجاديه، مناجات: كليدواژه ها

  
  

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان 



 415  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  رايرانيانطراحي سطح بندي آموزشي و محتوايي براي آموزش زبان فارسي به غي

    رضامراد صحرايي
  

هاي دستوري و   بعد زباني؛ كه بر تدريس صورت     ) الف:         هر برنامة آموزش زبان داراي دو بعد است       
اين بعد برنامة زبان آموزش ناظر بر اهميت ساختار زبان از نظر طراحان دورة آموزشي               .واژگاني تأكيد دارد  

هاي معنـائي را مـورد توجـه قـرار داده و بـر اهميـت نقـش                  ش ُبعد موضوعي؛ كه مهارت و نق      )ب. است
هاي درسي بر مبناي ميـزان اهميـت        برنامه. ورزدارتباطي زبان به عنوان هدف اصلي زبان آموزي تأكيد مي         

هاي درسـي در يكـصد سـال اخيـر          تĤملي در روند تكوين برنامه    . گردندهر يك از اين دو بعد طراحي مي       
-هـاي زبـان  در برنامه) يعني بعد زبانيِ برنامة آموزش زبان  (ج جايگاه دستور زبان     دهد كه به تدري   نشان مي 

. اهميت يافتـه اسـت  ) يعني بعد موضوعي(رنگ شده و در عوض معنا و نقش ارتباطي زبان   آموزي كم دوم
 بر  در پيشينة آموزش زبان فارسي به غيرايرانيان شاهد اين هستيم كه دستور داراي بيشترين اهميت بوده و                

كـه دسـتور محـور      مادامي. هاي درسي، همچنان نيز داراي بيشترين اهميت است       خالف سير تكوين برنامه   
-نمايـد زيـرا سـطح    ايجاد نمي بندي آموزش زبان پيچيدگي خاصي    آموزش زبان فارسي باشد، بحث سطح     

مـوزش زبـان    بنـدي آ  بندي محتواي دستوري تابع نيازهاي صوري و غير ارتباطي است و اساساً در سـطح              
شود، اما اگر بخواهبم زبان فارسي را به عنوان يك رسـانة            آموز نمي توجه چنداني به نيازهاي ارتباطي زبان     

-اي نداريم جز اينكه به سطح     آموزان خارجي آموزش دهيم، چاره    ارتباطي كارآمد و متناسب با نياز فارسي      

اب آمـوزش زبـان فارسـي بـه غيرايرانيـان            عنوان كت  200بررسي بيش از    . بندي محتواي آموزشي بپردازيم   
بـه بيـان    . انـد بندي محتواي آموزشي نداشته   ها معيار روشني براي سطح    دهد كه مؤلفان اين كتاب    نشان مي 

ديگر، در حال حاضر هيچ معياري براي تعريف سطوح آموزش زبان فارسي وجود ندارد و همـين باعـث                   
بنـدي محتـواي آمـوزش زبـان فارسـي          ي خود به سطح   شده تا هر مؤلفي بر مبناي تجربه و تعريف شخص         

پژوهش حاضر تالشي است براي تعريف علمي سطوح آموزش زبان فارسي در هر چهار مهارت               . بپردازد
در اين پژوهش، پس از معرفي سـطوح اسـتاندارد آمـوزش     . دادن، كفتگو، خواندن و نوشتن    ارتباطي گوش 

اي اسب با محتواي زبان فارسي بازتعريف گردد؛ به گونه        گردد اين سطوح متن   خارجي، تالش مي  /زبان دوم 
هاي مورد تدريس در يك از سطوح مبتدي، مياني و پيـشرفتة            كه عناصر دستوري، نقشي، معنايي و مهارت      

  . زبان فارسي معين گردد
  

  .بندي، دستور، معنا، روش تدريس، مهارت برنامة درسي، سطح:هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 يعضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطباي 



416  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

 اري و برنامه ريزي آموزش زبان فارسي  به غيرفارسي زبان هانقدي بر فرايند سياست گز
  رضامراد صحرايي

  
الية اول، مربوط بـه     . تحليل است خارجي به طور كلي در چند اليه قابل       /     سير تكوين آموزش زبان دوم    

ة دوسويه  اين دو غالباً داراي رابط    . نظرية زباني و نظرية يادگيري به عنوان دو بال اصلي آموزش زبان است            
هاي تدريس است كه سـير      الية دوم متعلق به روش    . بوده و تحوالت هر يك بر ديگري تأثير مستقيم دارد         

گرائي يك تمايل غالـب در آمـوزش        در سه دورة اول، روش    . پيگيري است تكوين آنها در چهار دوره قابل     
در . بـصري و ارتبـاطي    -سـمعي  ترجمه،   -گرا به ترتيب عبارتند از دستور     هاي روش دوره. زبان بوده است  

 آموزش  اصولهاي آموزش زبان به تدريج جاي خود را به          آغاز شده، روش  1990دورة چهارم، كه از دهة      
هـاي  الية سـوم نيـز مربـوط بـه برنامـه     . اندگرائي ناميدهبه همين دليل اين دوره را دورة اصل   . اندزبان داده 

فاصله گرفته و معنـا را در       ) دستور(=  سنتي بر صورت     هاي درسي به تدريج از تمركز     برنامه. درسي است 
اي كـه تغييـر در نظريـة        اي است؛ بـه گونـه     رابطة اين سه اليه با همديگر چرخه      . اندكانون توجه قرار داده   

و ) اليـة دوم  (=هـاي تـدريس     به طور مستقيم منجر به تغيير در روش       ) الية اول (=زباني و نظرية يادگيري     
 منجر بـه جـرح و تعـديل در          ترهاي پائين هاي اليه شود و همزمان يافته   مي) الية سوم (=هاي درسي   برنامه

هـاي تـدريس و     سويه به وضوح در سير تكـوين روش       ايِ سه بازتاب اين رابطة چرخه   . شودالية باالتر مي  
-ههدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي و تحليل فرايند برنام        . متعاقب آن منابع آموزشي قابل مشاهده است      

هاي آموزش زبـان فارسـي، در قالـب          به روش  ريزي و سياستگزاري آموزش زبان فارسي ، با نگاهي ويژه         
هاي آموزش زبـان  در حقيقت، سوال پژوهش حاضر اين است كه سير تكوين روش. چارچوب فوق است  

نگ بوده فارسي در چند دهة اخير چگونه بوده و آهنگ آن تا چه حد با تحوالت جهانيِ اين موضوع هماه      
-هاي تدريس و برنامه   هاي زباني، روش  براي اين منظور ابتدا در سه بخش مجزا، سير تكوين نظريه          . است

هاي آموزش زبان فارسي پرداخته و ميزان       سپس، به بررسي سير تكوين روش     . هاي درسي بررسي خواهد   
اني، روش تدريس و برنامـه      همسوئي آن را با تحوالت جهاني آموزش زبان ، به ويژه در سه الية نظريه زب               

در نهايت نيز تالش خواهيم كرد ضمن ترسيم چرخة علمـي برنامـه ريـزي و                . درسي، تحليل خواهيم كرد   
سياستگزاريِ آموزش زبان و بيان اجراء اين چرخه و روابط دروني آنها، چند پيشنهاد عملي بـراي ارتقـاء                   

  .شيوه هاي آموزش زبان فارسي ارائه دهيم
  

    آموزش زبان، نظرية زباني، روش تدريس، برنامة درسي، تهيه و تدوين مواد آموزشي:هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي 



 417  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  شناختي گرايش به افسون و جادو در شعر فارسي تحليل جامعه

   دكتر حسين صدقي
  زاده جوادي فريبا عظيم

  
 عقايد و رسوم و. اي داردافسون و جادو در تاريخ پرفراز و نشيب عقايد بشري، جايگاه ويژه

گذارد و گاه نيز از قومي غالب به قومي مغلوب منتقل فرهنگ اقوام و ملل مختلف بر يكديگر تأثير مي
اعتقاد به سحر و اعمال جادويي جزو فرهنگ يك ملّت است و در غالب نقاط دنيا ردپايي از آن . شودمي

مودهاي هستي را انسان كه همواره سعي دارد ن. خوردـ حتّي گاه با مضامين مشترك ـ به چشم مي
رحم روبروست و افسون و  بشناسد و حوادث و وقايع عالم را براي خود تبيين كند با طبيعتي خشن و بي

آدمي در صدد است تا طبيعت را رام خود سازد و در پهنة . جادو براي او نقش محافظ و بالگردان دارد
ن براي دستيابي به اين خواستة خويش، بنابراي. گيتي جريان حيات را مطابق ميل و ارادة خود هموار كند

در متون اوستايي كه يكي از منابع فرهنگ ايران پيش از اسالم محسوب . شودبه افسون و جادو متمايل مي
شود و دامنة تأثير آن تا دورة اسالمي نيز كشيده شده  است، اشاره به افسون و جادو و اعتقاد به مبارزه مي

ه درون مايه و زيرساخت هر اثر را اصول و قواعد حاكم بر هر دوره از آنجا ك. با آن چشمگير است
دهد، عرصة وسيع ادب فارسي نيز جوالنگاه سير فكري هر دوره در مضامين مختلف، به ويژه تشكيل مي

شود اعتقاد به افسون و جادو، ساختن طلسمها و غرايبي كه از آنها صادر مي. موضوع افسون و جادوست
رسد مختلف در شعر فارسي به طور چشمگيري نمود يافته است؛ بنابراين به نظر ميو نيز تعويذهاي 
يابي و مطالعة كاربرد افسون و جادو در آثار شاعران، براي درك و فهم بخشي از مباحث و بررسي و ريشه

 .مبهمات ادبي بايسته و ضروري بوده، خالي از حسن نباشد

  
  .ارسي افسون، جادو، سحر، شعر ف:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 
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  سهراب» وهم سبز«تأملي در 

  جواد صديقي ليقوان
  ناصر حضرتي

  
يكي از مهمترين . در شعر نو عالوه بر تازگي زبان و غالب شعري، فكر نويني مطرح است

شعر امروز با . مختصات سبك نو همين طرح مطالب در قالبي نو و توجه به مسائل بشر امروزي است
سهراب سپهري .  شعر را براي ورود هر نوع لغت و تعبير باز كرده استي شكستن مرزهاي لغوي، دروازه

شاعري كه به واقع شاعري راستين است؛ زيرا از پيش، انتخاب موضوع . ي بارز اين سبك است نمونه
انديشد و شعر او در حقيقت، سيالن ذهن  ي سرايش، به موضوعات خاص نمي كند و اساساً در لحظه نمي

در اين پژوهش .بندد يابد و بر كاغذ نقش مي فرينش شعر، در مسير زبان جريان مياوست كه در آنات آ
هاي گوناگون مورد مداقه  هاي زباني شعر معاصر، زبان شعري سهراب را از جنبه ضمن بررسي دشواري

  . ايم قرار داده
  

  .انهاي زب شعر معاصر ، مرزهاي لغوي ، سيالن ذهن ، سهراب سپهري ، دشواري:ها كليد واژه

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد ادبيات پارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز 
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد تبريز 
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  در»اندوه«هايگونهسنجشيتحليل

  كدكنيوشفيعياشعارنيمايوشيج
                    صديقيدكترمصطفي

                    اهليرويينيپروانه
  

پروردوبرميسازد، مينابايگونهرابهصورخيالكهعاطفيشعراست؛هيجانياصلي هايمايهازبن»اندوه«
-يدهندهنشانكهكند نگاهيشاعركمك نگاهوتوصيفتوضيحبهتواند،درشعرمي»اندوه«وموقعيتچگونگي 

-اندوه«و»اجتماعياندوه«،»فردياندوه«:هايگونهبه»اندوه«كهباشدزمانياووانسانيقلمروفردي،اجتماعي

-توان ميكه چنانيابند،آننيزپيوندميادبي هاي ها بامكتبگونهشود؛اينشاعر پديدار مي»انساني

-اندوه«رئاليسم ،ورابامكتب» اجتماعياندوه«م،رمانتيسرابامكتب »  فردياندوه«شاعر،نگاهدرسيرتحول

-منظربهشاعر  را راازاين شخصيتيهايتوان،اليهميبرآن دادو افزون سمبوليسم،تطبيقرابامكتب»انساني

-تحليلنوشتاردرپياين.شوندمياونيزهمراه»من انساني«و»اجتماعيمن«،»فرديمن«زيراباتماشا نشست 

-وزباني باذهن  كهاستكدكنيشاعرزنده،شفيعيترين ونيماييه،دراشعارنيمايوشيجاندوهايگونهسنجشي

-اصلييومادهرابرسازنده»رنج«باشند،چه،خود،محوريزنندتابازنمودوجهيپيوندميهمها را بهدههنزديك 

، »فردياندوه«برابراي،آيينهراچونشان»انسانيمن«و»اجتماعيمن«،»فرديمن«كهدانند،شاعرانيشعرمي
برخوردارند زياديازشباهتنيماوشفيعي»فردياندوه«. خود مي نهند»انسانياندوه«و»اجتماعياندوه«

-نيز پيوند ميجامعه هاي يابد زيرا باناكاميي نوتر مينيما،دربعدفردي،جنبهازعشقحاصلاماگاهي، اندوه

آشكار فردي"كاماليگونه،بهاز عشق برخاسته غم،»هازمزمه«درخصوصبهدرشعرشفيعيكه خورد درحالي 
-شفيعيولياستندارد، ناراحتدربرابر خلقخوشايندي،بازتابورفتارششعرشكهشود ونيما ازاينمي

هردوشاعر » اندوه اجتماعي«شود؛ميكنند،دلتنگشاعرنماهابخواهندباحضورخودشعرشاعرراكمرنگكهازاين
شود ،نيما ميزمان،بادو  رويكرد مواجه وضرورتمتفاوتتاريخي  فضايدليلبسياربهبا وجود مشابهت 

-مي فرهنگيهايدغدغهبهكدكنيشفيعيداردوليمردمفقروتهيدستيترسيم بهزيادي گرايش بخش،دراين 

آگاهي مردم بهكند ميتالشاندوه  باتحليلوشفيعيكندرفتارميآگاهانهمردمهايپردازد،نيمادربرابررنج
-اجتماع،طبيعت درآنكهگذاشت ،اندوهينمايشبه رادرشعرش انساني بار،اندوهي اگرنيما نخستين .دهد

________________________________________________________________________ 
 هرمزگاناستادياردانشگاه 
 هرمزگانارشددانشگاهكارشناسييدانشجو 
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-رابهنگرداوانسانميانسانبهنيما ازمنظرديگري راه درتكميلخيزند،شفيعيبرميباانسان به همدرديوعشق

-مييگانگيباانساندهد ،درشعراوطبيعت سوقهانه آگا عزميسويخواندتااورابهفراميانديشيدن

-بتواندبادرد بهانسانكهاستراهيشورد،درجستجوياش اگربرضددردهامييابدودربعداجتماعي انساني

  .برخيزد مقابله
  

  .كدكنيانساني،نيمايوشيج،شفيعياجتماعي،اندوهفردي،اندوهسنجشي،اندوهتحليل:كليدواژه ها
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  » مفتخوراالعيان«هاي طنز در منظومه ي گيلكي بررسي ساز وكار
  )افراشته(سروده ي محمد علي راد بازقلعه اي

  دكتر علي صفايي سنگري
  سيده ساجده اقباليان

 
طنز يكي از انواع ادبي ست كه در آن طنز پرداز، به قصد اصالح، با سالح قلم و چاشني خنده، 

 1338(محمد علي رادباز قلعه اي افراشته .معه، باز مي كندزبان به انتقاد از معايب و مفاسد موجود در جا
از پيشگامان شعر گيلكي و از نامداران شعر ساده و روان فارسي و از بزرگان طنز سياسي اجتماعي )1278
است كه هر چند به گويش گيلكي ) در سه پرده(»مفتخوراالعيان«يكي از زيباترين منظومه هاي او . است

ضموني ملي توجه نموده است؛ مضموني كه شاعران گيلكي سراي پيش از او يا به سروده شده ولي به م
سياسي و طبقاتي اي بودند كه افراشته از آن ، آن توجه نكرده اند ويا فاقد موضع گيري هاي اجتماعي

در اين پژوهش برآنيم ضمن نگاهي گذرا به محتواي طنز در منظومه ي مفتخوراالعيان، به .برخوردار بود
افراشته به منظور آفرينش طنز از سازوكارهاي مختلفي .سي سازوكارهاي آفرينش  طنز در آن بپردازيمبرر

تكرار، بزرگنمايي، مقايسه وتقابل، تشبيه، كنايه، تحقير، لحن عاميانه، بازي با كلمات، استفاده از : چون
 .ت آن خواهيم پرداختاستفاده مي كند كه در اين پژوهش به جزئيا... اصطالحات ومثل هاي گيلكي و

  
  .طنز،افراشته،منظومه ي مفتخوراالعيان، ساز وكارهاي طنز:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي دانشگاه گيالن 
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  هميت كودك و دوران كودكي در منظومه هاي ادب فارسي
   الهام صفايي
   دكتر مهدي ملك ثابت

  
م     كودك به عنوان عضوي از جامعه در متون گذشته ي ادبيات فارسي كه نماينده انديشه ي حاك

ي  در اين مقاله با بررسي نحوه. برجامعه ي آن روزگاران اند، حضوري نسبتا اندك و غير فعال دارد 
حضور كودك در منظومه هاي برجسته ي ادبيات فارسي چون شاهنامه ي فردوسي، حديقه الحقيقه 

ان كودكي سنايي، خمسه نظامي،مثنوي هاي عطار، بوستان سعدي و مثنوي مولوي، ميزان اهميت او و دور
وجوه وداليل اهميت كودك كه موجبات توجه بزرگسال را به او . اش مورد بررسي قرار گرفته است

ارزشمندي :فراهم آورده است با بررسي  شواهد موجود در اين منظومه ها به دست آمدند كه عبارتند از
 نام با داشتن فرزندي كودك در آيينه بزرگسالي او ، مسئوليت والدين در قبال فرزندان ، باقي ماندن

شايسته ، تحقق آرمان ها و آرزوها ي بزرگساالن در وجود كودكان ودر آخر صفات برجسته ي  
از سوي ديگر نشانه هايي نيز مبني بر بي اهميتي كودك و بي توجهي به وجود دارد كه نمايان گر .كودكان

  .گذشته نداشته استاين واقعيت اند كه كودك ارزش و بهاي شخصيتي بايسته خود را در 
  

  .مه هاي ادبي،اهميت كودك. كودك، منظومه،منظ:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي كارشناسي ارشد و زبان و ادبيات فارسي 
 دانشيار دانشگاه يزد 
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  )شعر( نقد و بررسي رنگ ها در ادبيات كودك 

 جهانگير صفري

  معصومه قاسمي
  

     رنگها از ديرباز، از عناصر برجسته ي ديداري هستند، كه در طول تاريخ عالوه بر نمايش طبيعت و 
بسياري از . نه هاي مختلف، روان، باور و درون آدميان را به نمايش گذاشته اندزيبايي هاي آن به گو

هنرمندان با بهره گيري از ويژگي هاي رنگ هاي گوناگون، خواسته هاي دروني خود را از زبان رنگ ها 
ي باز گو كرده اند، كه از طريق شناخت رنگ ها و چگونگي كاربرد آنها در آثار هنري، مي توان گوشه هاي

شاعران به عنوان زيبا شناسان جهان آفرينش از واژه هاي رنگين در .از شخصيت هنرمند را نيز باز شناخت
عيني تر شدن تصاوير شاعرانه و كشف و توضيح روابط ميان اجزاي تصاوير شعري  استفاده ي زيادي 

رنگها بر عهده دارد، همچنين  مي توان گفت صفت در ساختار زبان بيشترين نقش را در نمايش . برده اند
به همين جهت در اين مقاله كاركرد رنگ ها . به خصوص در ادبيات كودكان اين نقش چشمگير تر است

 اثر منظوم كودكان از لحاظ 50و جلوه هاي گوناگون آنهارا كه در قالب ساختار صفت و موصوف در 
  :رسي نشان  مي دهد كه اين بر.ساختار  و نوع و مفهوم مورد تحليل و بررسي قرار گرفته اند

 21 صفت ساده، 64 تركيب صفت و موصوف در قسمت رنگ ها از نظر ساختار 102از مجموع  -
 . صفت مركب هستند19صفت مشتق و 

 عدد و كمترين 28 رنگ به كار رفته در اين قسمت بيشترين تكرار با رنگ سياه با 16از مجموع  -
 . هر كدام يك عدد است"همه رنگ" و "خوش رنگ"تكرار با دو رنگ واره ي 

 

  . شعر كودك،رنگ، صفت:كليد واژه ها 
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  يله ودمنه ي سبك شناسي برخي داستان هاي بازنويسي شده از كل بررس

  ي نوجوان براي گروه سن
  ير صفري دكتر جهانگ

    ي يم                             دكتر مسعود رح 
   ي بهزادي  سجاد نجف

  
يت  ي مختلف از جمله نوجوانان اهم هاي سني براي گروه  متون كهن ادببازنويسي و ساده سازي

ساده كردن زبان، ايجاد ساختاري جديد در سبك متون كهن بدون تغيير در محتوا و درون .زيادي دارد
اهميت و ضرورت اين امر، آشنايي نوجوانان با تمدن، فرهنگ و مفاخر و . گويندمايه را بازنويسي مي

اثري . يكي از اين متون كهن وارزشمند ادبي،كتاب كليله ودمنه است.مند ادبي گذشته استگنجينه ارزش
دراين پژوهش . آموزدي ي كه چگونه زيستن را به خواننده خويش م ي و اجتماع يم اخالق سرشار از مفاه

يسه متن   مقاي و يله ودمنه و ضرورت بازنويسي آن براي نوجوانان،سپس به بررس يت كتاب كل ابتدا به اهم
، با  متن اصلي اثر، )سبك شناسيواژگاني   نحوي( بازنويسي شده ازديدگاه اصول مهم سبك شناسي 

  . پرداخته شده است
    

     بازنويسي، كليله ودمنه، نوجوان،سبك شناسي:كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
 يار گروه ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد        دانش  
 استاديار گروه زبان انگليسي دانشگاه شهركرد 
 ي ارشد دانشگاه شهركرد دانشجوي كارشناس 
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 نگاهي به زندگي، آثار و تحليل برخي محورهاي فكري بيژن كلكي

  دكتر جهانگير صفري
  طفه مرادبازفتيعا

 

يكي از شاعران معاصر و از جمله فرزندان خلف نيما يوشيج به شمار ) 1317 1377( بيژن كلكي   
كلكي در دوران حياتش هيچ گاه درصدد . مي رود كه سروده هاي او در قالب هاي نيمايي و سپيد است

 نزديك كلكي  براي چاپ چاپ اشعار خود برنيامد اما پس از مرگ وي، منصور بني مجيدي  از دوستان
نيامدي اسم آب يادم « اشعار او كوشش بسياري كرد كه حاصل اين تالش دو مجموعه شعر با  نام هاي 

از مهم ترين محورهاي فكري بيژن كلكي مي توان به آزادي، . شد» ترانه هايي براي آلكاپون«و » رفت
ره اي از زندگي كلكي رويدادهاي گفتني است در دو. يأس و نوميدي و ظلم و استبداد اشاره كرد

تاريخي، اوضاع نا به سامان اجتماع و نبودن آزادي از مجموعه عواملي هستند كه شرنگ يأس و اندوه را 
در اين مقاله عالوه بر نگاهي كوتاه به . در كام شاعر ريخته و سبب سرخوردگي او از زندگي شده اند

ون مايه هاي سروده هاي او مورد بررسي و تحليل قرار زندگي و آثار بيژن كلكي برخي از مهم ترين در
  .گرفته شده است

  
  . بيژن كلكي، شعـــر، محورهاي فكري:كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
 دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد 
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  نظام حكومتي و اداري در ديوان ناصرخسرو

   دكتر جهانگيرصفري
  دكتر سيد كاظم موسوي
   صديقه كافتري

  
 و احوال اجتماعي جوامع در ادوار مختلف   آثار ادبي منابع ارزشمندي در زمينة شناخت اوضاع

اگرچه اشعار ناصرخسرو سرشار از مضامين حكيمانه، ديني، فلسفي و اخالقي است اما با دقت در . هستند
زيست كه نابساماني اجتماعي و اي مييابيم كه اين شاعر حكيم در جامعهمحتواي شعر ناصرخسرو درمي

وي به عنوان شاعري متعهد و مسئول در قبال جامعه و .  بودفرهنگي در آن جامعه به اوج خود رسيده
-با وجود تبعيد در يمگان دره، وضعيت جامعة خويش را نظاره. تفاوت نبودمردم، نسبت به اين اوضاع بي

ناصرخسرو قبل از .كندگر است و در جهت انعكاس مسائل ابعاد مختلف جامعة دوران خويش تالش مي
ين به كار ديواني مشغول بود و با نظام حكومتي و آداب و تشريفات درباري تحول روحي در دربار سالط

وي تنها . آشنا بود و از اين آداب و رسوم نيز بهترين بهره را در القاي معاني مورد نظر خويش برده است
 در از درگاه حضرت حق خواهان بار است و يا اينكه در انتقاد از شاعران مداح به مرتبة نشستن و ايستادن

در اين پژوهش سعي بر آن است تا با تكيه بر اشعار ناصرخسرو تصويري از . كندحضور بزرگان اشاره مي
نظام اداري و حكومتي جامعة دوران شاعر ارائه گردد و هدف وي از بيان اين مسائل مورد  بررسي و 

 . تحليل قرار گيرد

 . ناصرخسرو، جامعه، نظام حكومتي و اداري:هاكليد واژه

  
  
  
  
  .اين مقاله مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد است*

________________________________________________________________________ 
 دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد 
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  فرق و مذاهب در ديوان ناصرخسرو

   دكتر جهانگيرصفري
  دكتر سيد كاظم موسوي
  صديقه كافتري

  
توان رد يكي از نمودهاي اجتماع كه مي.      آثار ادبي هر دوره بازتابي از مسائل اجتماعي آن دوره است

دين و مسائل مربوط به دين باعث خلق آثار اجتماعي . ادبي يافت دين و مذهب استپاي آن را در آثار 
دين از مهمترين اركان جامعة دوران ناصرخسرو است و همين امر باعث شد تا اقوامي . اندزيادي شده

از آنجا كه ناصرخسرو شخصيتي . بيگانه و غير ايراني با پذيرش اسالم، حكومت را در دست بگيرند
اش به داشت و شعر را به خدمت دين و ترويج مسائل ديني در آورده بود، اوضاع ديني جامعهمذهبي 

وي جز دين اسالم،از اديان و فرق ديگري چون دين مسيحي، . خوبي در ديوان وي بازتاب يافته است
يد پيروان ديگر برد و به انتقاد از عقانام مي.... زرتشتي، يهودي، ثنويه، مانوي، حروريه، كراميه، لياليه و

در . ورزي استهاي خود گرفتار تعصبگيريآنچه مسلم است اينكه شاعر در موضع. پردازدمذاهب مي
اين پژوهش سعي بر آن است اديان جامعة ناصرخسرو و ديدگاه وي نسبت به آن اديان مورد تحليل و 

  .بررسي قرار گيرد
 

  .  ناصرخسرو، دين و مذهب، جامعه:هاكليد واژه
  
  
  
  
  
  
  .اين مقاله مستخرج ازبايان نامه كارشناسي ارشد است*
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 دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد 
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 هاي بازنويسي كليله و دمنه براي كودكانتحليلي بر شيوه
  دكتر جهانگير صفري
  دكتر سيد كاظم موسوي
  طوبي عزيزي

 

هاي انساني، فرهنگي و اخالقي مردمان در دوران آثار معتبر ادبي كهن فارسي، بيانگر ارزش
با توجه به اين . اشاره كرد» كليله و دمنة نصراهللا منشي« توان به ز ميان انبوه اين آثار ميگذشته است كه ا

هاي سبكي و زباني دوران كهن به نگارش درآمده است، مطالعه و دريافت كه اين اثر بر پاية ويژگي
زه ضرورت امرو. رسدبسياري از مفاهيم آن براي مخاطبان معاصر به ويژه كودكان دشوار به نظر مي

-از جمله شيوه. استفاده از اين ذخيرة عظيم ادب فارسي مورد توجه نويسندگان بسياري قرار گرفته است

كند، بازنويسي هايي كه زمينة آشنايي و استفادة كودكان از اين گنجينة ادبي و فرهنگي كهن را فراهم مي
نه براي كودكان كه كانون آموزش آثار بازنويسي شده از كليله و دم. اين اثر به زبان امروزي است

هاي ملّي، اجتماعي، اخالقي و تربيتي هستند، ضمنِ سرگرمي و لذتي كه براي كودكان فراهم درونمايه
بررسي اصول و چارچوب آثار بازنويسي شده و اين . توانند آنان را با اين مسائل آشنا سازندآورند، ميمي

ها اند، از مسائلي است كه بررسي و نقد علمي آنموفق بودهكه تا چه اندازه در ارائة مسئوليت خويش 
هاي بازنويسي شده از اين پژوهش به بررسي داستان. تواند به ادامة سالم و علمي اين روند كمك نمايدمي
هاي بازنويسي براي كودكان و نقاط قوت و در اين بررسي، شيوه. پردازدبراي كودكان مي» كليله و دمنه« 

براي كودكان » كليله و دمنه« ا مورد تحليل قرار گرفته و به ارائة اصولي براي بازنويسي از هضعف آن
  .پرداخته شده است

  
  داستان، بازنويسي، كودك، كليله و دمنه: كليد واژه ها
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 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد 
  فارسي دانشگاه شهركرددانشيار زبان و ادبيات 
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 تأثير مناسبات قدرت بر ترجمه و ترويج ادبيات فارسي در غرب
   سعيد صفري

  
از . پذيردباً از طريق عاملي ميانجي به نام ترجمه صورت ميآشنايي با ادبيات هر قومي غال

اما تحوالتي كه پس . گذشته تا به امروز ترجمه نقشي اساسي در انتقال ادبيات ملل مختلف ايفا كرده است
 از جنگ جهاني دوم در جهان شكل گرفت، مناسبات قدرت را دگرگون ساخت  مناسبات نامتوازن .

. ي ادبي در پي داشته استيامدهايي براي ادبيات و متعاقباً براي ترجمهقدرت در بين شرق و غرب پ
چنين تغييراتي موجب عدم توازن در ترويج ادبيات غرب و شرق شده است كه ترجمه نقشي حياتي در 

ي حاضر تالش دارد نقش ترجمه را در ادبيات غرب مورد بررسي مقاله. كنداين نوع ترويجِ نابرابر ايفا مي
  .    هد تا تاثيرات آن بر ترويج ادبيات فارسي در غرب را برجسته سازدقرار د

  
  .سازي بيگانهساز، شيوهي بوميي ادبي، مناسبات قدرت، شيوهترجمه: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد مطالعات ترجمه از دانشگاه عالمه طباطبايي 
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  حماسه ي عرفاني منطق الطير
  دكتر جهانگير صفري
  حبيب اهللا طايي سميرمي

  
وحماسه، دو مقوله ي جدا گانه هستند و تعريف و ذكر      در دسته بندي هاي ادبي، اگرچه عرفان 

اهداف اين دو نوع ادبي، نمايان گر دو جريان نامرتبط است، اما تحقيق و تامل در شاهكارهاي عرفاني و 
به اين قرار . حماسي فارسي، اين واقعيت را آشكار مي كند كه حماسه و عرفان هر دو وام دار يكديگرند

 بعنوان نمونه ي تمام عيار حماسي  عرفان و رنگ و بوي – ي حكيم طوس، كه در جاي جاي شاهنامه
ماوراي زميني موج مي زند، همان گونه كه آثار گرانقدر عرفاني فارسي، چه در ساختار و زبان وچه در 

در شاهنامه، كيخسرو، اين پادشاه مقتدر، در پايان عمر رو به درگاه . درونمايه، لبريز از شور حماسي است
در مقابل، در متون .  مي آورد و اعتكاف پيشه مي كند و از تاج و تخت به كنج عزلت مي نشيندحق

در منطق الطير . عرفاني، عارف و مرد حق، با شمشير اراده و همت، اژدهاي نفس را از پاي در مي آورد
هاي افراد، گاه عطار نيز، ذكر هفت وادي عرفاني و توصيفات و واژه پردازي هاي شاعر ار حاالت و رفتار

در اين پژوهش، ضمن . چنان حماسي مي گردد كه گويي جنگي تن به تن با دشمني زميني رخ داده است
را به » حماسه ي عرفاني«بررسي پيوند حماسه با عرفان، برخي جنبه هاي اين آميختگي را جويا شده ايمو

، نمونه هايي از اين گونه ي  از آنعنوان نوع ادبي مستقل مورد پذيرش اهل ادب، معرفي نموده ايم، پس 
  .ذكر  كرده ايم» منطق الطير«شور انگيز ادبي را در منظومه ي گران سنگ عطّار 

  
  عرفان، عطار نيشابوري، منطق الطير ، حماسه ي عرفاني:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد 
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  نقش آواها درساختار زباني ترجمه اي كهن از قران مجيد
  )قران قدس(

  دكتر سهيال صالحي مقدم
                      رويامسعودي

 
به توصيف ابزارهاي آفرينش ادبي مي پردازد وتحول واژه ها يكي از همين » زبان شناسي  «  

همگوني، ناهمگوني، قلب، ابدال، حذف، افزايش ونظاير آن : ابزارهاست كه بر اثر قواعد زبان شناسي نظير
راي بررسي ساختار زباني ترجمه اي كهن از قرآن مجيد در  اين مقاله  از  اين  ابزارها  ب. حاصل مي شود

پژوهش بر روي اينترجمه مي تواند پرده ازبسياري مجهوالت .  به نام قرآن قدس  بهره گرفته شده است
كالم ) سيستاني _هروي (قرآن قدس به زبانيروان ومتأثر از گويش منطقه اي.تحول زبان فارسي بردارد

اين پژوهش ضمن معرفي اين .  زبانان وهم كيشان خود منتقل كرده استخدا را به بهترين نحو به هم
ترجمه، ساختار زباني وآوايي آن را توصيف نموده و براي هر مورد مثالهايي از متن آورده است تا 

  .شناخت كاملي از صور گويشي در سبك دوره ي اول نثر فارسي را به دست دهد
  

  .ار زباني، همگوني، ناهمگوني، فرايندهاي ساخت هجا ترجمه ي قرآن قدس، ساخت:كليد واژه ها
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  تأثير ادبيات فارسي بر مقامات بديع الزمان همداني
  محمدصادق ضروني
  قدرت اله ضروني
  مهديه مزوري

  
رابطه ي ديرينه ي ادبيات فارسي و ادبيات عربي بر هيچ كس پوشيده نيست، اين دو زبان از 

ر گذاشته اند و به گونه اي در هم تنيده شده اند كه وجود واژه هاي يك گذشته هاي بسيار دور بر هم تأثي
با ظهور اسالم و قران كريم، اين تأثير . زبان در زبان ديگر براي عامه ي مردم چندان بيگانه و غريب نيست

 و تأثر رنگ و بوي تازه تري به خود گرفت، ايراني ها به سرعت براي فراگيري زبان عربي تالش كردند و
بعد از ظهور اسالم تا كنون شاعران و نويسندگان . در مدت زمان كوتاهي توانستند به اين مهم دست يابند

زيادي در قرن هاي مختلف در هر دو زبان پيدا شده اند كه آثارشان داراي مفاهيم و مضامين مشتركي 
يان نويسندگان و اديبان در اين م. است كه بررسي آن ها از ديدگاه ادبيات تطبيقي بسيار ارزشمند است

زيادي از زبان فارسي وجود دارند كه توانستند بخش اعظمي از آثارشان را به زبان عربي تأليف كنند؛ از 
» تفتازاني«نويسنده ي اسرار البالغه و دالئل االعجاز، » جرجاني«نويسنده ي الكتاب، » ابن سيبويه«جمله 

كه آثار آنها هنوز هم مراجع ارزشمندي ... لمحيط و صاحب القاموس ا» فيروزآبادي » صاحب المطول،
اما اين توانايي و تأثير اديبان ايراني بر ادبيات عرب . براي اديبان و استادان اين دو زبان به شمار مي رود

محدود نشد، بلكه از طرق ديگر نيز ... تنها به تدوين كتابهاي صرف و نحو و بالغت و لغت نامه نويسي
مقامات « ي و حالوت زبان فارسي را هم به آثار عربي بچشانند كه مي توان در اين ميان توانستند شيرين

را نام برد كه از آن با عنوان يكي از اولين جرقه هاي داستان نويسي ادبيات عرب ياد » بديع الزمان همداني
 اما در مورد  است،گرچه تا كنون در مورد تأثير مقامات بر آثار فارسي مباحث زيادي مطرح شده . مي شود

تأثير زبان فارسي بر مقامات كاري انجام نگرفته است، در حاليكه حال و هواي حاكم بر داستان هاي 
 بطوريكه اگر مكان را به عنوان يكي از عناصر داستاني در نظر  فارسي بر اين كتاب نيز سايه افكنده است،

يش را از ميان شهرهاي ايران انتخاب كرده است بگيريم، بديع الزمان مكان وقوع برخي از داستان هاي خو

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات عرب 
 شگاه آزاد اسالمي واحد كوهدشتمدرس دان 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عرب دانشگاه شيراز 
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كه بخوبي نشانگر تأثيرپذيري اين اثر از حال و هواي زبان » المقامه األصفهانيه « ،»المقامه األهوازيه«مثالً در 
از جنبه هاي » مقامات«در اين مقاله سعي خواهد شد كه با بررسي نمونه اي . و ادب فارسي است

  .ي بر اين اثر داستاني بررسي گرددمختلف، تأثير زبان فارس
  

  .مقامات، بديع الزمان همداني، تأثيرپذيري، ادبيات فارسي: كليد واژه ها
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  مقابله از نظر حافظ
  آبادي حبيب فرزاد ضيائي

  
» خورشيد«، و بعضي استعاره از »ماه«را استعاره از » رخ يار«در شرح بيت باال، برخي از شارحان،   

در اين ميان، شارحاني كه .اند را تلقي كرده» رخ يار«نيز به استعاره قائل نشده و همان گروهي . اند گرفته
، گويي تحت تأثير صنعت »مقابله«اند پس از اشاره به اصطالح نجومي  دانسته» خورشيد«را » رخ يار«

در !اند نداشتهپ» مبارك«قرار گرفته و مقابلة ميان ماه و خورشيد را » سعد«كردن حافظ در بكارگيريِ واژه 
سپس اشاره خواهيم كرد . كنيم هاي نوشته شده بر اين بيت را مرور مي اين مقاله، نخست برخي از شرح

منحصراً استعاره از خورشيد است و در پايان با تكيه بر احكام نجومي آنچه را در شرح اين » رخ يار«كه 
  .بيت از چشم شارحان دور مانده به نظر اهل نظر خواهيم رساند

  
  . حافظ، شرح، نقد، اختر، نظر سعد، مقابله:ها كليدواژه

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 
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  پردازيهاي كليله و دمنه نقش فلسفي تمثيلي درداستان
   دكتر يحيي طالبيان
   زينت بني اسدي

  
نصراهللا منشي در كتاب ارزشمند خود، كليله و دمنه، براي تعليم خوانندگان، از حكايات تمثيلي 

نصراهللا منشي . غلب حاوي پيامي اخالقي، ديني، اجتماعي و يا سياسي استاين حكايات ا. بهره برده است
براي آموزش حكمت عملي با توجه به اعتقادات هندي و اسالمي با بهره گيري از حيوانات، داستان هايي 
را نقل مي كند كه گذشته از معناي ظاهري، داراي يك معناي باطني و كلي نيز هست، معنايي كه در پس 

هدف از اين مقاله بررسي تأويالت بكار رفته در كليله و دمنه . مادين و سمبليك پنهان شده استكلمات ن
  .است

  
  كليله و دمنه، تمثيل، فلسفه تمثيلي، تفسير تمثيلي، شخصيت هاي تمثيلي: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 
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  فوكو، هدايت و راوي مستبد بوف كور
                            سهراب طاوسي

  
نوشته صادق هدايت همواره يكي از رمان هاي بحث انگيز ادبيات معاصر ايران بوده بوف كور 

يكي از موضوعات چالش برانگيز در اين رمان نحوه بيان داستان و استفاده هدايت از زاويه ديد اول . است
ور برخي از منتقدين بر اين باورند كه استفاده هدايت از زاويه ديد اول شخص به اين منظ. شخص است

مقاله حاضر ضمن احترام به اين . بوده است كه بر تنهايي راوي به عنوان شخص اول داستان تاكيد شود
اين مقاله به اين زاويه ديد كه . نظر، در نظر دارد ديدگاه جديدي درباره اين نوع زاويه ديد ارائه دهد

فوكو . شل فوكو نگريسته استقدرت مطلق را در اختيار راوي داستان قرار داده از منظر تئوري قدرت مي
 يا سراسربين جرمي بنتام به تبيين تئوري خود پرداخته است، panopticonبا استفاده از استعاره زندان 

مقاله حاضر پس از تشريح نظريه سراسربيني . سپس طرفداران او اين نظريه را وارد ادبيات داستاني كردند
تار بوف كور، در پايان به اين نتيجه مي رسد كه ساختار فوكو، و يافتن شواهد كافي اين نظريه در ساخ

  .  داستان بوف كور استبدادي و در خدمت گفتمان غالب دوره هدايت بوده است
  

  .ميشل فوكو، قدرت، سراسربيني، زاويه ديد، گفتمان: كليدواژ هاه

________________________________________________________________________ 
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد دزفول 
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  )شاعر البسه(تحليل ساختار نقيضه هاي نظام قاري
  

  رحيم طاهر
  

از شعراي نيمه دوم قرن نهم هجري است،او نقيضه پردازي همچون بسحاق نظام قاري،يكي 
اطعمه است با اين تفاوت كه بسحاق در باره اطعمه و قاري به پيروي از او در موضوع خاص البسه 

يكي از انواع ادبي است و به تقليد مسخره آميز يك اثر ادبي جدي يا )parody(نقيضه.نقيضه ساخته است
معموالً در نقيضه،خصوصيات لفظي،سبكي يا .  سروده ها يا نوشته ها اطالق مي شودشيوه اي خاص در

نظام قاري در ) 1373،279مير صادقي،.(عقيده نويسنده اثر اصلي به شكلي مبالغه آميز بازسازي مي شود
 و اثر اصلي  توجه دارد) Form(نقيضه سازي فقط به قالب و صورت ظاهر كالم يا به تعبير ديگر به فرم 

او در گزينش متن منظوم يا منثور براي نقيضه .در صدد رد و انكار ايده سراينده يا نويسنده آن اثر نيست
پردازي،به آن دسته از آثاري كه اهل زبان يا مخاطبان با آنها مانوس ترند،بيشترين توجه را نشان مي دهد 

تقليدهاي . منثور سعدي را بر مي گزيندو از ميان آثار ادبي اغلب غزليات حافظ يا سروده ها و نوشته هاي
نقيضه ها از ديدگاه مهدي اخوان ثالث . او به دو حوزه لفظ و ديگري سبك و شيوه بيان مربوط مي شود

هستند كه براي مقابله و نظيره گويي يا رد و تخطئه شعر شاعري ديگر يا » نقيضه جد«بر دو گونه اند يا 
هستند كه » نقيضه هزل« نظم يا نثر ساخته شده اند و يا از گونه كال اثر ادبي و فكري ديگري به صورت

اخوان .(گاه اين نوع نقيضه، از ركاكت الفاظ و دادن نسبت هاي ناروا به صاحب اثر اصلي خالي نيست
نقيضه هاي قاري نيز از نوع دوم يعني نقيضه هزلند با اين تفاوت كه الفاظ ركيك يا بي ) 1374،29ثالث،

سروده ها و نوشته هاي او در مورد اشخاص اعم از سراينده يا نويسنده به چشم نمي خورد؛ عفتي قلم در 
قاري،نسخه .(كه يكي از نقيضه هاي قاري است» داستان قاري در بازار اثواب و منازعت با مدعي«مثال 

جدال «نقيضه ي يكي از حكايات معروف گلستان سعدي در باب هفتم آن با عنوان 1)193خطي،ص
قاري در اين نقيضه،فقط به تقليد از شيوه بيان سعدي . است»  با مدعي در بيان توانگري و درويشيسعدي

مناظره كرده اما در عين حال از سعدي نام نمي برد و عقيده وي را » لطيف طبعي«و سبك و سياق او،با 

________________________________________________________________________ 
 بان و ادبيات فارسيدكتراي ز 
كتابخانه ملي است كه نسخه ياد شده در ديوان چاپي مرحوم محمد ) 1166(اين بخش،قسمتي از نسخه خطي به شماره 1

زير » كليات نظام قاري«مشيري نيامده و نگارنده،اين مجموعه را ضميمه ديوان البسه تصحيح شده نموده كه تحت عنوان
 .ز سوي انتشارات كتابخانه مجلس شوراي اسالمي منتشر خواهد شدچاپ است و در تابستان سال جاري ا
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شم نمي خورد و به به چ»منازعت«نقد نمي كند و سخني كه بر رد و انكار انديشه او داللت كند،در اين
بنابراين قاري فقط به قالب و سبك بيان اثر اصلي نظر . شخصيت شيخ اجل نيز ذره اي توهين نمي شود

  .دارد و نقيضه او از نوع نقيضه هزل و در عين حال توام با احترام به صاحب اثر اصلي است
  

  .بيان نظام قاري،ديوان البسه،ساختار نقيضه ها،سبك و شيوه :كليد واژه ها 
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  شاخصه هاي سبكي زبانِ شعر سپيد
  دكتر حميد طاهري
  مريم رحماني

  
مؤلفه ي زبان در . تشخص و تمايز مي بخشد» شعر سپيد«يكي از شاخص هايي است كه به » زبان     « 

) 1(شعر سپيد از دهه ي سي تا كنون تحوالت گوناگوني را گذرانده است كه مي توان آن را در دو دسته 
در نگاهي كلي مي توان گفت . زبانِ شعر بعد از دهه ي هفتاد تقسيم بندي كرد)2(شعرِ شاملويي زبانِ 

شعر سپيد با فخامت و صالبت زبانِ شاملو هويت يافت كه در دوره هاي بعد براي خلق شاعرانگي از آن 
اخت شكني، س: از جمله اين تكنيك ها .  فخامت فاصله گرفت وبه تكنيك هاي تازه ي زباني روي آورد

  .آشنايي زدايي و نزديكي به زبان گفتار است
  

 ساخت شكني  ، زبانِ شعر بعد از دهه ي هفتاد ، زبانِ شعر شاملويي ، زبان  شعر سپيد :كليدواژه ها
  .آشنايي زدايي زبان گفتار

________________________________________________________________________ 
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بين المللي امام خميني 
 مدرس دانشگاه علمي كاربردي و پيام نور كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي از  دانشگاه رازي كرمانشاه 
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  هاي شعر معاصر فارسي و عربينگاهي به همانندي
  دكتر شيرزاد طايفي

  
هاي پژوهش. اي تأثير نپذيرفته باشدها به گونهتوان يافت كه از ديگر زبانزباني را در دنيا نمي 

هاي ديگر تعاملي نداشته زباني كه با زبان. ها اصلي مسلّم استدهد كه تأثير و تأثّر زبانمختلف نشان مي
شوند و در اتر ميتر و پويها بيشتر با هم در تعامل باشند، زندهباشد، زباني مرده است؛ يعني هر اندازه زبان

اثبات تأثير و تأثّر زبان هاي فارسي و عربي چندان دشوار نيست و پر . گذر زمان خاموش نمي شوند
واضح است كه اين امر صورت گرفته است؛ اما نوع تأثيرپذيري و تأثيرگذاري امري است كه نياز به 

حات فقهي ، مذهبي و حقوقي از تر در حوزة اصطالزبان فارسي بيش. تر داردتر و منسجمبررسي دقيق
و هم ) در قالب مبني ( زبان عربي وام گرفته، و زبان عربي نيز هم واژگاني به صورت دست نخورده 

در مقالة حاضر با .  از زبان فارسي وام گرفته است ) در قالب معرّب ( واژگان زيادي به صورت آميخته 
هاي  تحليلي، مشابهت–واهد برجسته و به روش توصيفي اي و با استناد به شتكيه بر مطالعات كتابخانه

ها نيز شعر معاصر فارسي و عربي از زوايايي مورد بررسي قرار گرفته و فلسفة وجودي چنين شباهت
هاي مشترك فكري كه ملّت هاي عرب زبان با اوضاع شعر معاصر عربي به دليل زمينه. تبيين شده است

د، با شعر معاصر فارسي داراي تشابهاتي است كه از چند جهت قابل اجتماعي و فرهنگي ايرانيان دارن
  .مطالعه و بررسي است

 

  . ادبيات، شعر معاصر، فارسي، عربي، وجوه تشابه، بررسي تطبيقي:كليدوازه ها
  
  
  
  

________________________________________________________________________ 
 ه علّامة طباطبايياستاديار و عضو هيأت علمي دانشگا. 
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  بررسي متافيزيك در غزليات سعدي
  دكتر شيرزاد طايفي
   زري جباري

  
ز مباحث برجسته در فلسفه است كه انسان مي تواند براي الطبيعه، يكي ا بعدمتافيزيك يا ما

در اين مقاله، با استفاده از . بسياري از سؤاالت اساسي خود دربارة وجود و هستي، در آن پاسخي بيابد
روش توصيفي  تحليلي و با تكيه بر منابع كتابخانه اي، به بازكاوي موضوع متافيزيك در غزليات سعدي 

ياي ادبيات قلمروي است مملو از فضاي متافيزيكي، و سعدي نيز يكي از دن. پرداخته شده است
انديشمنداني است كه نگاه فرافيزيكي به مقوالت عمدة هستي و فراهستي داشته است؛ بنابراين در اين 

 الطبيعه بررسي شده و با استناد بر مباحث فلسفي، نگاه متافيزيكيمقاله، رويكرد اديبانة وي به امورِ ما بعد
 .او دربارة هستي، از ال به الي ابيات پر تعداد غزليات وي، استخراج، دسته بندي  و تحليل گرديده است

انداز، بيانگر اين واقعيت است كه متافيزيك به عنوان يك        بررسي ديوان غزليات سعدي از اين چشم
  .تگيري انديشه هاي وي داشته اسمقولة ناب فلسفي، نقش بنياديني در شكل

  
  .سعدي، غزليات، متافيزيك، هستي، انسان:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه علّامة طباطبايي. 
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه علّامة طباطبايي. 
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  »چراغها را من خاموش مي كنم«هاي اي شخصيت پردازي زنان در رمانبررسي مقايسه

  زويا پيرزاد» عادت مي كنيم«و 
  دكتر شيرزاد طايفي
  ليال كمالخاني

  
است كه اغلب حضوري هاي زندگي خانوادگي و اجتماعي افرادي داستان بيان كنندة زير و بم

ذات پنداري، شناسند؛ اما با شروع مطالعة يك داستان و حس هم واقعي ندارند و خوانندگان آنها را نمي
ها، در واقع، شخصيت. مند مي شوند و تا پايان، ماجرا را دنبال مي كنند كم كم به سرنوشت آنان عالقه

پردازي شخصيت. كندبيند و درك ميدريچة ديد آنها ميآفرينان داستان هستند و خواننده ماجرا را از نقش
نيز، هنر نويسنده در خلق افرادي است كه مخاطب بتواند در روند داستان، با آنها ارتباط برقرار كرده، با 

شان همراه شود؛ از اين رو، جذّابيت داستان در گرو پردازش مناسب شخصيت  فراز و نشيب زندگي
عادت «و » چراغها را من خاموش مي كنم«محور بودن دو رمان وجه به زندر پژوهش حاضر، با ت.است

پردازي زنان اي شخصيت دارد، به بررسي مقايسهزويا پيرزاد، و اهميتي كه شخصيت در داستان» مي كنيم
خانه دار و دور از محيط » چراغها را من خاموش مي كنم«زن در رمان . در اين دو اثر پرداخته شده است

زني شاغل است، كه » عادت مي كنيم«جنس خود و كامالً سنتي است و در  نماد بسياري از زنان همكار و
در جامعه حضور دارد و از چهارديواري آشپزخانه پا را فراتر گذاشته است و مي خواهد براي زندگي 

 خواهند ها، شباهت هر دو در يك چيز است؛ هر دو ميخود تصميم گيرنده باشد؛ اما با تمام تفاوت
  .حضور خود را ثابت كنند و براي يك بار هم كه شده، براي خود زندگي كنند

  
  .پردازي، بررسي تطبيقي زويا پيرزاد، ادبيات معاصر، رمان، شخصيت:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه علّامة طباطبايي. 
 آموختة كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسيدانش. 
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  صداي پاي رودكي در شعر زهاوي
  دكتر اسحاق طغياني اسفرجاني
 عباس يداللهي

  
كي از مشاهير بزرگ ادب پارسي است كه در دولت پدر شعر پارسي، رودكي سمرقندي، ي

وي كه در طول حيات خود روزگار . سامانيان توانست جايگاه ادبي وااليي را به خود اختصاص دهد
هاي نغزي را از خود به يادگار بگذارد و خوش و خرّمي را در دربار سامانيان گذراند، توانست سروده

جميل صدقي . كردمند ميهاي خود وي را بهرهو از بخششكرد دولت ساماني نيز از وي حمايت مي
. سنگي را به جاگذاشته استزهاوي نيز از جمله شعراي معاصر عراق است كه از خود ميراث ادبي گران

هاي عمر خيام نيشابوري آشنا بوده است و رباعيات وي را به زبان عربي برگردانده وي با افكار و انديشه
هاي مشترك ميان رودكي و مايهبرآنيم تا در قالب ادبيات تطبيقي به برخي از دروندر اين گفتار . است

اعتباري دنيا و افسوس بر توان به اغتنام فرصت و بياز جمله اين مفاهيم مشترك مي. زهاوي اشاره كنيم
  . گذر عمر اشاره كرد

  
  .رودكي، زهاوي، عمر خيام، ادبيات تطبيقي: هاكليد واژه

________________________________________________________________________ 
 نشگاه اصفهاناستاد گروه زبان و ادبيات فارسي دا 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عرب دانشگاه اصفهان 
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  شق در صدا و سيماي شيرينجذابيت ع
  

  دكتر اسحاق طغياني
  كوروش منوچهر

  
در منظومه عاشقانه خسرو و شيرين، دو رابطة عاشقانه روايت مي شود كه از گونة عشق مجازي 

نخست عشقي كه ميان خسرو و شيرين شكل مي گيرد و ديگري دلبستگي يك سوية . است)عشق زميني(
عريف ها و نيز تقسيم بنديي كه ابن سينا از عشق ارائه كرده است، با توجه به ت.فرهاد به شيرين است

عشق خسرو و شيرين در آغاز عشق مجازي حيواني است كه بر پايه زيبايي هاي جسماني و ظاهري 
معشوق شكل مي گيرد، يعني خسرو با شنيدن وصف زيبايي هاي شيرين از زبان شاپور عاشق او مي شود 

. ري كه تنها نشان دهندة جذابيت هاي ظاهري خسرو است به او دل مي بنددو شيرين نيز با ديدن تصوي
در پايان داستان، اين عشق مجازي حيواني با مديريت شيرين بر رابطة عاشقانه،  يعني عفاف ورزيدن و 
جلوگيري از سقوط آن در گرداب هوس، به عشق مجازي نفساني كه بنياد آن برمشابهت و مشاكلت دو 

. عشق فرهاد به شيرين، عشقي يك سويه، ابراز نشده و ناكامياب است. ت، ارتقا مي يابداس) روح(نفس 
اين عشق مكتوم و ناكامياب را، . فرهاد عشق را ابراز نمي كند و در خيال خود با شيرين عشق مي ورزد

ي هاي عشق عذري نيز نمي توان به شمار آورد چرا كه به جز ويژگي از درد عشق مردن، فاقد ديگر ويژگ
عشق فرهاد به شيرين، چنانكه گفته شد عشقي . عشق عذري مانند وصل نخواستن و سرّ پوشاندن است

زيرا هيچ نشانه اي در متن داستان وجود ندارد كه بيانگر تمايل شيرين نسبت به فرهاد . يك طرفه است
داستان .  و كارگر استباشد در حقيقت رابطة اين دو، ارتباط طرفين يك معامله يا رابطة ميان كارفرما

  . عشق يك سوية فرهاد به عنوان روايتي فرعي براي پردازش شخصيت خسرو و شيرين  به كار رفته است
  

  .عشق مجازي، خسرو، شيرين، فرهاد،عشق يكطرفه، نظامي : كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاد زبان و ادبيات فارسي 
 دانشجوي مقطع دكتري 
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  جاسوسي و خفيه نگاري در ادبيات فارسي
  فروزان طويلي

  
فيه نگاري كه در كتب مختلف ادبي فارسي از قرن چهارم در اين مقاله روشهاي جاسوسي و خ

تاكنون بيان شده و نقش ديوان اشراف و دامنه كار مشرفان، همچنين نكاتي درباره ويژگيهاي سلطان 
، و ...مسعودغزنوي در خبرگيري و جاسوس گماريهاي او كه به تفصيل در تاريخ بيهقي و تاريخ طبري و 

بيان شده؛ نام صاحبان ديوان اشراف در دوره هاي ... مه نظام الملك و خصوصيات جاسوسان در سياستنا
مختلف ذكر شده و از سويي ديگر شيوه هاي مختلف دريافت اخبار و اطالعات از دشمن و جلوگيري از 

  . نفوذ جاسوس به لشكر خودي با بيان مثالهايي از تاريخ با شرح و تفصيل آورده شده است
  

  اسوس،جاسوسي،انهاء ، خفيه نگاري، سلطان مسعود، تاريخ بيهقي                                     مشرف، ج:كليد واژه ها
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  منش نوشتار در شعر نو
 دكتر ناهيد طهراني ثابت

  
ي مفاهيمي است كه سوسور از مفهوم نشانه ارائه نموده، اما در  شناسي، امروزه دنباله دانش نشانه

پردازان بعدي   كه نظريه دانست در حالي وسور نشانه را امري ذهني ميس. سطح آن باقي نمانده است
بر اين اساس ماديت نشانه خود .  است صورت بندي يلمزلف از آن جمله. ماديت نشانه را احيا نمودند

كند و   گرفتن از يلمزلف، مفهوم داللت صريح و داللت ضمني را مطرح مي بارت با ايده. گر است داللت
در اين صورت هر يك از مختصات . شود ر چيزي كه بر چيز ديگري داللت كند، اطالق مينشانه به ه

هاي ضمني  توانند داللت اند و مي روند؛ لحن، نوشتار و نوع قلم هر يك نشانه متن، نشانه به شمار مي
وجه هاي دانش نشانه شناسي به بررسي  اين مقاله با توجه به مفاهيم و يافته. شوند مختلفي را سبب 

پردازد و آن را  شمايلي نوشتار در شعر نو كه مبتني بر شباهت ميان صورت نوشتاري و معني آن است، مي
  .كند هاي ادبي بررسي مي به عنواني يك از آرايه

  
. نشانه شناسي، داللت صريح و ضمني، وجه شمايلي نشانه، نوشتار، شعر نو، فنون بديعي:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 ي زبان وادبيات فارسي از دانشگاه تربيت مدرس ي دكتري رشته ي دوره آموخته دانش 
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  موسيقي حماسي شاهنامه

  طغرل طهماسبي
  منصور دلير

  
يي  مانده از شعراي مختلف، شاهنامه از جايگاه ويژه در ميان ادبيات ايران،شعر و در ميان آثار باقي

 .هاي متمادي برابري كند  نسخ مصورِ ديگر در طول سده كه شايد به تنهايي با تمام برخوردار است،آنچنان
وجود اين اثر بزرگ،  شايد بي. ي قوم ايراني است ناسنامههاي ملَي و ش اين اثر، حافظ راستين سنَت

ها به  شد و اثري از آن بسياري از عناصرِ مثبت فرهنگ آبا و اجدادي ما در توفانِ حوادث تاريخي نابود مي
هاي  هاي فرهنگي و انديشه ترين ارزش  موسيقي و سازهاي آن همواره حامل و ناقل ژرف.ماند جاي نمي

ي  توان به اهميت ميراث موسيقي بشر و اعتقادها و نحوه با شناخت سازها مي. شمارنديك جامعه به 
يك ساز همواره در فراخناي تاريخ، عالوه بر ايجاد نواهاي دلنشين . زندگي جوامع سنّتي و گذشته پي برد

ها، و  ا، حماسهه ها، متل هاي شفاهي، اسطوره يي براي بيان سنّت ي رقص و آواز، وسيله و همراهي كننده
هاي نبرد  هايي براي به هيجان آوردن افراد به ويژه جوانان در صحنه هاي شفابخشي و نمادين و وسيله آيين

ي نبرد، همواره نقشي  هاي مذهبي و غيرمذهبي مانند مراسم بزم و هنگامه سازها در آيين. آيد به شمار مي
چه، از نكات دقيقي . شود اصلي شعر محسوب ميموسيقي در شعر فردوسي از عناصر . اند برجسته داشته

كه در انگيزندگي شعر نقشِ اساسي دارد، نوعِ وزن و حسنِ تركيب كلمات و استفاده از تمهيدات آوايي 
انتخابِ وزنِ متقارب كه هجاهاي بلند آن كمتر از هجاهاي كوتاه است، موسيقيِ حماسيِ شاهنامه را .است

هاي محكم و هم  استفاده از وزنِ عروضي مناسب، فردوسي با به كارگيري قافيهعالوه بر .كند چند برابر مي
هاي پنهان و آشكار، انواع جناس، سجع و ديگر صنايع لفظي تأثير موسيقايي شعر خود را تا حد  حروفي

  .نماياند ها را دوچندان مي كارگيري اصطالحات و الحان موسيقايي آن دهد و با به ممكن افزايش مي
  

.حماسي،شاهنامه،موسيقي ادبيات:ها دواژهكلي

________________________________________________________________________ 
 ات فارسي كارشناسارشد زبان و ادبي 
 ات فا كارشناسرسيارشد زبان و ادبي 
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  تحليل عناصر داستاني رمان سلوك اثر محمود دولت آبادي

  بيژن ظهيري ناو
  مالك قاسمي

  
سلوك اثر محمود دولت آبادي رماني است كه با وجود حجم كم و ساختاري پيچيده به دليل 

ناختي، كاربرد عناصري چون زاويه مضامين و انديشه هاي فلسفي، عرفاني، هستي شناسانه و زيبايي ش
ديد سه گانه و تداعي هاي ذهني پيوسته، شيوه روايتي تك گويي دروني و جريان سيال ذهن، طرحي 

حائز اهميت و ... پرورشيافته، سبك نوشتاري فخيم با گفتگوهايي زنده، شخصيت ها و لحن خاص آن و 
اجتماعي و آوردن مضامين روزمره چون ديد متفاوت دولت آبادي به موضوعات . قابل مطالعه است

شهرنشيني، آوارگي و بي هويتي، نفرت و گريز از جمع گرايي و رسيدن به نوعي پوچي و تنهايي باعث 
شده است تا سلوك به اثري منحصر به فرد تبديل شود اثري جاودانه كه با وجود سايش ها و تراش هاي 

گونه اي دنباله ي آثار برجسته ادبيات داستانياست و متعدد كه ناشي از سبك خاص دولت آبادي است به 
  .توانسته به جايگاه واقعي خود در اين عرصه دست يابد

   
  .دولت آبادي، سلوك، طرح، شخصيت، فضا، داستان:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشيار گروهزبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقق اردبيلي 
 ارشد زبان و ادبيات فارسي و مدرس دانشگاه محقق اردبيليكارشناس 
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  ي زن ي دوگانه بررسي جايگاه و چهره

  در ادبيات، اسطوره و تاريخ
  شايي فخريزاده، دكتر كامران پادكتر پروانه عادل

  
 عنوان يك واقعيت انكارناپذير و تأثيرگذار از جمله موضوعات موضوع زن و امور مربوط به او به

اگرچه طرح روابط زن و مرد در . اي ديرينه دارد نويسي ايران سابقه مهم و قابل عنايتي است كه در داستان
هاي اجتماعي سبب  ي انديشههاي نويسندگان معاصر بيش از پيش مشهود است اما ضعف برخ داستان

در اين مقاله نگارنده بر آن . شود بعدي از روابط زن و مرد مي ناتواني در شناخت زن و ارائه تصاوير تك
كوري، داليل اساطيري، تاريخي و اجتماعي ديد دوگانه نسبت به است عالوه بر بررسي اجماليادبيات بوف

اش در يران را كه پيش از اسالم صورت مثالي و قدسيزن را تبيين نمايد و موقعيت اجتماعي زن در ا
اساطير و حماسه به ياد سپردني است و بنا به مقتضيات تاريخي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي و 

  .اقتصادي سير نزولي داشته است ـ يادآور شود
  

  . زن، مرد، داستان، اسطوره، تاريخ:ها كليد واژه

________________________________________________________________________ 
 اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز 
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  ، تدريس و ترويجزبان و ادبيات فارسي در حيدرآباد
 دكتر محمود عالم

  
ين و پايدارترين رابطه بين دو ملت رابطه زباني و رابطه فرهنگي مي باشد وزبان فارسي بهتر

در طول قرنها  و مهمترين و اساسي ترين عنصر در ارتباطبين دو كشور هند و ايران بوده است
ور و منظوم بسياري به زبان فارسي در اين آثار منث. مي باشدبزرگترينميراث مشترك فرهنگي هند و ايران

كساني كه . سرزمين به جا مانده است، پارسيگويان و پارسي نويسان زيادي در خاك اين سرزمين خفته اند
. در طول اين سالها همه هم و غمشان را به زبان فارسي ترويج كرده و از خود به يادگار گذاشته اند

 اين سرزمين عجين شده است و امروز نمي توان آن را از ادبيات ملي ميراثي كه با فرهنگ تاريخ و ادبيات
دوران افول زبان فارسي در شبه قاره پس از تسلط انگليسها بر اين سرزمين آغاز شد و .هند بيگانه دانست

به جايي رسيد كه امروزهبه چشم يك زبان خارجي به آن نگاه مي شود و آموزش آن محدود به دانشگاه 
گسترش و ترويج زبان فارسي نيازمند توجه بيشتر استادان و .نه ها و موزه هاي هند مي باشدها، كتابخا

شهر حيدرآباد در طي تاريخ همواره مركز فعال زبان و ادبيات فارسي بوده .عالقمندان زبان فارسي است 
 .رفته استاست اما در طول چند دهه گذشته مطالعات زبان فارسي در اين شهرهم مورد بي مهري قرار گ

تالش نويسندهدر اين مقاله بر آن است كه اثبات كند كه در روشهاي تدريس و آموزش زبان فارسي در 
شبه قاره و بخصوص در هند بايد تجديد نظر كرد، در حال حاضر به سبب پاره اي مشكالت توجه اصلي 

مروز ناديده گرفته شده استادان به آموزش ادبيات فارسي كالسيك است و ترويج و گسترش زبان فارسي ا
 مشكالت تدريس زبان فارسي و راه حل هاي آن و ترويج زبان و ادبيات فارسي در اين منطقه از .است

  .موضوعاتي هستند كه در اين مقاله به آنها پرداخته مي شود
  

   هند وايران، حيدرآباد، روش تدريس، ترويج زبان فارسي:واژه هاكليد

________________________________________________________________________ 
 استاديار بخش مطالعات فارسي دانشگاه انگليسي و زبانهاي خارجي حيدرآباد، هند 
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  رتحليل اشعار قيصر امين پو
  فاطمه عالي  

  
قيصر امين پور شاعري بود كه در پي آزمون هاي متعدد در دوره ي حيات شاعرانه اش، از 
باريكه هاي دشوار تجربه در سرايش، عبور نموده و درست همانند هر شاعري در فرايند تجربه اش، به 

ين عبور از باريكه فراز وفرود هاي كار در حوزه ي شعر آشنايي ژرف داشت؛ بي تكلف بايد گفت كه ا
هاي دشوار تجربه، افزون بر فرودهاي كار شاعري، از وي شاعري سختكوش، مطرح و قامت ايستاده بر 

تحوالت سياسي و اجتماعي و فرهنگي دهه شصت به بعد براي قيصر از طرفي . سكوي شعر ساخت
 هاي فكري و تاثير پذيري او از تجربيات بسياري را به همراه آورد كه با تامل در آثار او مي توان به زمينه

آموزه هاي ديني،   مذهبي ، پاسداشت ارزشهاي متعالي جنگ ، تقديس انقالب و چهره هاي انقالبي،  
توصيف شخصيت هاي ديني و معارف اسالمي، تاكيد بر مباني و مفاهيم موجود در فرهنگ شيعي، تمجيد 

آرام در يك فرايند معقول و با پذيرش واقعيت هاي پي برد او آرام ... فرهنگ شهادت و تجليل از شهدا و 
موجود به سرودن اشعاري روي مي آورد كه بازتاب دل مشغولي هاي شاعر از خود و اجتماع است و در 

در اين مبحث با . حقيقت به شكل نمادين تامل، ترديد، پرسش ، اعتراض و انتقاد خود را بيان مي دارد
  .شهو تحليل اشعارش خواهيم پرداختسيري در اثار قيصر به تطور اندي

  
  ...قيصر، شعر، تجربه، مفاهيم ::كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 شگاه آزاد اسالمي واحد تبريزمدرس دان 
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هاي مناظره و بيانات  رمان: مطالعة موردي(ساخت صفت مفعولي در زبان تاجيكي معاصر

  1)سياح هندي نوشتة فطرت بخارايي
                                                          دكتر حيات عامري
                                                          دكتر ابراهيم

  
گيري زبان فارسي در بعد از ورود اسالم به ايران تا  نژاد ماوراءالنهر، همزمان با شكل زبان قوم آريايي

خوارزم ، بخارا و )م1876(گانة خوقند  هاي سه اشغال اين منطقه از سوي تزار روسيه، برافتادن امارات
؛ و درنهايت تقسيم به پنج جمهوري آسياي مركزي از سوي اتحاد جماهير شوروي در سال )م1920(

گيري جمهوري  با شكل. م، فارسي بود؛ همان گونه كه زبان رسمي دولت بخارا نيز فارسي نام داشت1924
يگر منطقه هاي مستقل د م به سطح جمهوري1929م، كه در سال 1924خودمختار تاجيكستان در سال 

نقش فطرت بخارايي . ارتقا يافت، اين زبان با نام تاجيكي، زبان رسمي و دولتي جمهوري تاجيكستان شد
اي كه عموم پژوهشگران زبان  فرد است؛ به گونه، در تكوين اين زبان نوآيين، منحصر به)م1938 1886(

ها را از  نحوي به كار رفته در آنهاي آوايي، واژگاني و  هاي فارسي اين نويسنده و نظام تاجيك، كتاب
اين زبان نوآيين تقريباً همان لهجة . دانند دهندة زبان نوين تاجيكي در آسياي مركزي مي نخستين آثار شكل

رفت و صرف نظر از چند استثنا، عموم  تر فقط در گفتار مردم به كار مي فارسي مردم بخارا بود كه پيش
. بردند بيش از زبان معيار نوشتاري فارسي ايران بهره مي و ثار خود كمنويسندگان و شاعران اين منطقه در آ

هاي   توصيفي، ساختمان صفت مفعولي در ساخت نحوي رمان–در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي 
بندي و تحليل   طبقه)م1912/ق1330استانبول،  (بيانات ســياح هنديو )م1910/ق1328استانبول، (مناظره 

 مفعولي در زبان تاجيكي، عالوه بر استفاده از شكل و كاربرد معمول در زبان فارسي، داراي صفت. شد
اي است كه هم از نظر ساختواژي و شكل و هم به لحاظ كاركردهاي زباني، با صفت  الگوهاي ويژه

________________________________________________________________________ 
 در مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي 1389 -1390 اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي نگارندگان است كه در سال .1

لهجة فارسي بخارايي در آثار فارسي عبدالرئوف فطرت بخارايي با تكيه بر دو رمان دانشگاه تربيت مدرس تهران ذيل نام 
   .به انجام رسيده است سياح هنديمناظره و بيانات

 شناسي دانشگاه تربيت مدرساستاديار زبان 
 خداياراستاديار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس 
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در نظر توان براي آنها پنج الگوي مختلف  اي كه مي مفعولي در زبان فارسي معاصر متفاوت است، به گونه
از ميان اين الگوها، تنها سه الگو در دو اثر مورد بررسي در اين پژوهش نتايج تحقيق نشان داد كه  . گرفت

اند  اين سه الگو عبارت. به كار رفته و الگوهاي ديگر نمودي نداشته است) بيانات سياح هندي و مناظره(
: گي رفته (agi–پسوند + تاك گذشتهس. 2؛ )آمد: رفت، آمده: رفته  (a–پسوند + ستاك گذشته. 1از 
: رفتگي مي (agi–پسوند + ستاك گذشته + وند نمود. 3؛ )دوخته شده: آمد، دوختگي: ام، آمدگي رفته

  ).ناباور: كردگي كند، باور نمي كار مي: كردگي شايد بروم، كار مي
  

خارايي، بيانات سياح  آسياي مركزي، ماوراءالنهر، زبان تاجيكي، ساخت مفعولي، فطرت ب:كليد واژه ها
  .هندي، مناظره
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  »خالف آمد در شعر پست مدرن«

  زهرا عامري
  نفيسه نصيري

  
خالف آمد يكي از شگردهايي است كه همواره مورد توجه شاعران و نويسندگان و به طور 

گي هاي با توجه به اين كه اين آرايه امروز يكي از آرايه هاي غالب و ويژ. گسترده تر هنرمندان بوده است
در اين مقاله سعي شده است نحوه استفاده آنها از اين آرايه و ميزان . سبكي شاعران پست مدرن است

به دليل گستردگي نمونه هاي مورد بحث سه شاعر ؛ .موفقيتشان در به كارگيري آن مورد بررسي قرار گيرد
در اين مقاله خالف . گيرند وحيد نجفي ، محمد سعيد ميرزايي و هادي خوانساري مورد مطالعه قرار مي 

امد به عنوان شاخه اي از پارادكس در سه سطح خالف آمد عرفي ، خالف آمد شرعي و تجريد بررسي 
  .خواهد شد

  
   شعر معاصر، شعر پست مدرن، پارادكس، خالف آمد: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه كاشان 
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه كاشان 
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  بررسي تقابل هاي فرهنگي مهاجران در چند رمان اجتماعي

 دهه شصت و هفتاد
 ريم عاملي رضاييدكتر م

  
شود كه به داليل  مهاجرت به تحرك جمعيت از يك محل جغرافيايي به محلي ديگر اطالق مي

پس از انقالب اسالمي، مهاجرت و . گوناگون فردي، اجتماعي، سياسي يا اقتصادي صورت مي پذيرد
ن در تماس بودند، در هاي نويسندگاني كه  به نوعي با مهاجرا  در نوشته"هاي گوناگون آن،  خصوصا جنبه

ادبيات داستاني بازتاب يافت و مضمون مهاجرت و پيامدهاي آن، يكي از مضامين تكرار شونده در رمان 
مساله اصلي اين مقاله بررسي و نقد تقابل هاي فرهنگي مهاجران در چند رمان . پس از انقالب است

رهنگ خودي و فرهنگ بيگانه ، پر رنگ در اين رمان ها، تقابل ميان ف. اجتماعي دهه شصت و هفتاد است
است و به شكل هاي گوناگون در جامعه يا در درون افراد رخ مي دهد و كشمكش اصلي داستان را رقم 

اين پژوهش به بررسي بازتاب تفاوت هاي فرهنگي و اجتماعي ميان فرهنگ مبدا و فرهنگ . مي زند
ن تفاوت ها به شكل تقابل ميان ارزش ها و اي. مقصد در رمان هاي اجتماعي اين دو دهه مي پردازد

هنجارهاي فرهنگ خودي با فرهنگ بيگانه، تعارضات دروني، گسست نسل ها و از ميان رفتن زندگي 
خانوادگي به همراه بيان احساس تنهايي و غربت و پوچي عميق مهاجران در رمان اجتماعي بازتاب يافته 

  .    است
  

  اجرت،تقابل فرهنگي،گسست نسلي،تناقضات دروني، دهه شصت و هفتادرمان اجتماعي، مه: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
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  الگويي  يونگ براساس رويكرد كهن"شازده كوچولو "بررسي رمان 

  محبوبه عباسي

 ستاره ترابي

  
 بر اساس رويكرد كهن الگـويي       "شازده كوچولو "هاي نمادين داستان        هدف از اين نوشتار بررسي جنبه     

 ، اثر آنتوان دوسنت اگزوپري، مقـاالت و مطالـب بـسياري             "شازده كوچولو "رد رمان   درمو.باشديونگ مي 
اي مـستقل بـه     انـد، امـا  مقالـه      هاي مختلف اين اثر پرداخته    تدوين شده است كه هر يك به توصيف جنبه        

محـور نگـارش ايـن      .  فارسي كه از ديدگاه كهن الگوهاي يونگ به آن نگريسته باشد، نوشته نشده اسـت              
هـاي  يافته.باشداي او مي  هاي اسطوره هاي يونگ و نظريه   ش، تحليل محتواي اثر از طريق نمادپردازي      پژوه

هـاي درونـي روان      اثري كامالً نمادين بوده كه به اليـه        "شازده كوچولو "دهد كه داستان    پژوهش نشان مي  
هاي او در مورد خويـشتن را       ها و باورها و دانسته    ي انسان با انديشه   انسان توجه كرده است و نوعي رابطه      

هـا و   ها و دوره   را به اثري براي تمام زمان      "شازده كوچولو "همين توجه به درونيات است كه       . كندبيان مي 
 .ها نموده استي انسانمتعلق به همه

  
  . شازده كوچولو، يونگ، كهن الگو، ناخودآگاه:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
  دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات كودك و نوجوان دانشگاه شيرازmahboobehabbasi2012@gmail.com 
  دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات كودك و نوجوان دانشگاه شيرازs.torabi_30@yahoo.com 



 457  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  

   شاكرمطالعه تطبيقي اشعار سيمين بهبهاني و پروين
                                                                                   دكتر سكندر عباس زيدي

  
مطالعة تطبيقي عبارت از تاريخ روابط ادبي ميان ملل مختلف جهان  است و وظيفه اش مطالعه در 

رتباط ميان آنها زياد و زماني نيز عناصر مشترك ادبيات كشور هاي مختلف است يعني ادبياتي كه گاه ا«
در واقع ادبيات تطبيقي از زماني شكل گرفته است كه ارتباط بين . اين شباهت تنها ناشي از تصادف است

مشتركات فكري، عاطفي، احساسي و ذوقي . ها گسترش يافته و رفت و آمدها افزوني يافته است ملّت
بيات ملّت ايران و پاكستان در اين حوزه وجوه اشتراكي اد.ملّت هاي مختلف را ادبيات تطبيقي مي گويند

دارند كه آن را نيز ادبيات تطبيقي توان گفت و اين مشتركات ساختمان ادبيات تطبيقي را در جهان شكل 
مي دهد و همچنين عواطف و اذواق به عنوان نوعي پلِ ارتباطي ميان روابط فرهنگي و ذوقي كشور هاي 

 پايدار جهاني نقش ايفا كرده است و اين پل ارتباطي ميان دو فرهنگ ايران و جهان در برقراري يك صلح
پاكستان و سايركشورهاي همجوار زيربنايي دارد بسيار مستحكم به ويژه ميان ايران و پاكستان كه افزون 

ي اين پيوند دارا. تر سازد برهمة مشتركات، پيوند ديني آن نيز توانسته است آن را عميق تر و مستحكم
و شعر وادب و موسيقي و ...زمينه هاي مختلف است از جمله اسطوره، داستان، فرهنگ عامه، امثال وحكم

گويندگان زن پاكستاني از مكتب شعري . ساير هنرهاي برگرفته از فرهنگ مشترك ميان ايران و پاكستان 
زناني به منّصه شهود لكهنو تا هنوز پيوسته در لحن مردان انديشه خود را در قالب شعر ريختند ولي 

شود،  اند كه شعر ايشان مظهر الهام و كيفيت رواني زنان است با خواندن چنين متون احساس مي رسيده
از » لب گويا«اين طور كه غزلهاي . كشد زني بدان پرداخته است كه از فطرت زنان خود خجالت نمي

هاي شعر  نوآوري. ين سبك استهاي فهميده رياض و پروين شاكر بازتاب هم كشور ناهيد و منظومه
ي بر گرفته از زندگي مردم كوچه و بازار  سيمين بهبهاني و پروين شاكر مربوط به استفاده از مضامين تازه

هاي نو و  بخشي ديگر شعر ايشان مرتبط با ابداع و آفرينش وزن. است و ستمديدگان و جنگ زدگان
باوجود تالش بسيار استعمار گران شرق .  غزل استتركيب و آرايش كالم نو در شعر و به ويژه در قالب

و غرب براي ايجاد تفرقه بين مردم مسلمان ايران و پاكستان، روح فرهنگ و ادب فارسي چنان با روح 
مردم پاكستان درآميخته است كه هيچ ابزاري قادر به جدا كردن آن دو از هم ديگر نيست زيرا بلبل شيراز 

خسرو و شيرين و ليلي و مجنون نظامي و بوستان و گلستان سعدي  در و گل باغ و چمن آن سامان و 

________________________________________________________________________ 
كار شناس امور فرهنگي پاكستان موسسسه فرهنگي اكو  
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روح و فكر مردم پاكستان تأثيري كرده است بسيار عميق كه كم نيستند شاعران اردو زبان كه از آنها الهام 
اميد آن كه اين تالش ناچيز صاليي . اند اند و براي بيان مقاصد خويش از مضامين آنها استفاده كرده گرفته

عام براي پژوهشگران و محققان ارجمند باشد كه با اندك توجهي به خانة همسايه ديوار به ديوار پيوند 
چرا كه زبان اردو به اندازه اي با زبان فارسي . ديرپاي فرهنگي خود را حفظ كنند و گسترش دهند 

از اين گفته آمد و نزديك است كه سرود ملي پاكستان صرف نظر از يك كلمه تماماً فارسي است كه پيش 
توان گفت كه زبان اردو و فارسي يكي از عوامل مهم و كارآمد براي تحكيم پيوند اخوت و محبت بين  مي 

دين ما و ميراث . اي نيست روابط دوستي بين ايران و پاكستان موضوع تازه. ملّت ايران و پاكستان است
  .فرهنگي ما يكي است

  
  سيمين بهبهاني و پروين شاكر مشتركات اشعارهاي شعر، آوري نو مطالعه تطبيقي ،:كليد واژه ها
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  نگاه ادبيات كودك به رئاليسم فانتزي در پريلوگ ابومسلم نامه
  سكينه عباسي
  دكتر يداله جاللي پندري

  
علت كاربرد اين نوع، . رئاليسم فانتاستيك از ژانرهاي پركاربرد در ادبيات كودك و نوجوان است

از نظر سازه اي بهترين ابزار براي . ل بودن امكان وقوع داستان در عالم واقعي استتخيلي بودن و محا
نمادها و بن مايه ها در اين نوع قصه ها به . ساخت فانتزي عاميانه، متون اساطيري و حماسي هستند

كنش، صحنه، حوادث، قهرمانان و زمان و مكان و حتي چهره و زبان شخصيت ها معنا و مفهوم 
نيز، در كنار موضوع .  مي دهد و تخيل شنوندة كودك يا ذهن كودكانه را فعال تر مي كندسحرآميزي

اصلي اين قصه ها، موضوعات فرعي ديگري هم وجود دارد كه تابعي از موضوع اصلي داستان است و 
قصة بلند ابومسلم نامه به .همراه آن گسترش مي يابد و در جهت تقويت موضوع اصلي به كار مي رود

پيش از (ل دربرداشتن حوادث و قهرمانان تك بعدي و درونمايه هاي حماسي مناسب ايام خلق خود دلي
شرايط فانتزي سازي رئاليستي را داراست؛ چرا كه از يك سو بر اساس زندگي ) قرن دهم هجري 

زي اشخاص واقعي تاريخي نگارش يافته و از ديگر سوي، با شاخ و برگ هاي آفرينندگان قصه، جلوة فانت
است كه به طور كامل به وسيلة ذهن » جنيدنامه«پيش درآمد قصة بلند ابومسلم نامه، قصة بلند . يافته است

است كه ) سيدجنيد(اين قصة بلند، ماجراي سفر دوازده سالة قهرمان قصه . قصه پردازان ساخته شده است
د و به موازات آن رسيدن براي مسلمان كردن ساكنان كافر سرزمين هاي ديوان و پريان صورت مي گير

سازه هاي بنيادين اين قصه به شدت . نيز روايت مي شود) رشيدة پريزاد(وي به دختر زيباروي قصه 
تحت تأثير سازه هاي حماسي شاهنامة فردوسي و سازه هاي فانتزي آن تحت تأثير گرشاسپ نامة اسدي 

ي در قصه ها، رويارويي قهرمانان در اين قصه، طبق الگوهاي تقابل، دگرديسي و جانشين. طوسي است
قصه با نيروهاي فوق طبيعي، چهره هاي جادويي و موجودات عجيب و غريب كشمكش داستان را شدت 

مي شود و چنان نيروي همذات ) يا كودكانه(مي بخشد و باعث هول و والي شديد در ذهن كودك 
ز تاريخ گذشتة سرزمينش، شجاعت را پنداري به تخيل كودك تزريق مي كند كه عالوه بر آگاه كردن وي ا

بويژه وجود عناصر سامي و اسالمي در اين قصة بلند و . به عنوان يك حس در درون وي مي پروراند

________________________________________________________________________ 
 ي دانشگاه يزددانشجوي دورة دكتري زبان و ادبيات فارسabbasisakineh@ymail.com 
  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزدJalali@yazduni.ac.ir 
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التقاط آن با اساطير ملي، تحت تأثير زمان و مكان نقل و نگارش متن، سبب آگاهي كودك از مضامين 
 نشان مي دهد كه نقل چنين قصه هايي براي حاصل كار.ديني و باورهاي آييني اسالمي خواهد گرديد

كودكان سبب نظم بخشيدن به آشفتگي هاي دروني آنها، حركت ذهني آنها از كودكي به بلوغ و 
  . يكپارچگي دروني به جاي حس هاي متضاد مي شود

  
  . ابومسلم نامه، حماسه، رئاليسم فانتاستيك، كودك و نوجوان، الگوبرداري:كليدواژه ها
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   مقولة روايت در تاريخ بيهقينگاهي به

  غالمحسين شريفي ولداني
  مرتضي عباسي

  
از آنجا كه اين شيوة . هدف از طرح اين جستار، بررسي عنصر مهم روايت در تاريخ بيهقي است

نگرش به تاريخ بيهقي تا حدي بي سابقه است، به اين منظور، نويسندة اين سطور، نخست تعريفي از 
وايت، ارائه مي دهد و آنگاه در ضمن تحليل عناصر و اجزاء آن و ارائة پيوندهاي ساختار داستان، بويژه ر

اين عناصر، آنها را در متن كتاب جستجو مي كند و مترجي است كه با ذكر نمونه هايي و توجه به شكل 
 متن به اين نتيجه دست يابد كه چگونه آن اجزاء و اركان در پيشبرد مقاصد "روايي  نمايشي"و شيوة 

داستان  و در بستر جاذبة يك رابطة علّي و استداللي، ضامن استحكام و انسجام آن اند؟ با اين وجه، در 
نهايت بر آن است كه از يك طرح كلي و پايدار روايي، با سير و حركت متوالي و برمدار، از بدايت تا 

  .نهايت، رونمايي كند
  

  . داستان، روايت تاريخ بيهقي، داستان، شكل و ساختار:ها كليد واژه
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  زبان حال موسيقي در روايت غنايي داستان بيژن و منيژه
  مرتضي عباسي
  دكتر اسحاق طغياني اسفرجاني

  
اين نوشتار بر آنست تا با توجه به مفهوم عام و خاص زبان حال، الوان آن را در طيف جاذبة 

 بررسي قرار دهد و ميزان انگيزش و پيوند لفظ و لحن، در روايت فردوسي از داستان بيژن و منيژه، مورد
بر اين اساس، با توسيع افق ديد ادبيات غنايي و در نظر آوردن وجوه غنايي . اثرگذاري اين حال را بنمايد

موجود در شاهنامه و حال سيال طرب و تغنيِ نهفته در لطايف نهاني و آني اين اثر سترگ  كه بيشتر 
ادبيات را براي ) غنايي(ست  مي توان دايرة شمول بخش مزبورِ ها آمده ا هاي پهلواني آن در چشم سويه

در بر گرفتن همة آنچه كه نه عاشقانة صرف، اما اديبانه و از مقولة يك اثر ادبيست و راه به سوي گونه اي 
كمال زيبايي شناسانه دارد، گسترده تر كرد و در سنگالخ تير و تيغ و سنان و سرنيزه، رد اغاني و الحان را 

در واقع، آنچه در اين مجمل مورد بحث قرار گرفته، نوع حس و حاليست كه از مطاوي . يز پي جستن
درآميختگي وزن عروضي و ايقاعي موجود در منظر غنايي  روايي فردوسي، عارض حال مخاطب و 

  .ددستگير روح او مي شود؛ اينكه چگونه گاه مي توان معني خاصي را نه با لفظ كه با لحن، انتقال دا
  

  . شاهنامه، موسيقي، زبان حال، ادبيات غنايي، روايت:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري رشتة زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه اصفهان 
 عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اصفهان 
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  دويت، دوات، ركاب، ركيب

  مرتضي عباسي
  )سروشيار(دكتر جمشيد مظاهري 

  
غرض از برانگيختن اين بحث، آن است تا نگارندگان، وجوه و داليل كاربرد شكل ممال برخي از 

باحث بالغي، زبانشناختي، دستوري، سبكي و دانش تجويد و ها را در متون نظم و نثر، در طيف م واژه
قواعد قرائت كتاب كريم در مطالعه آورند و عالوه بر بررسي نظريات ارائه شده و مطرح در باب قاعدة 

، به چرايي و دليل كاربرد و به عبارت بهتر، هدف بكارگيري اين ساخت و سياق از يك "اماله" يا "ممال"
پردازد، در واقع، همان نكتة پنهان و لطيفة  ، كه نوشتة حاضر به تبيين آن مي"چرايي" اين .واژه نيز بپردازند

هاي خاص را در غالب متون نظم و نثر  نهاني است كه بسامد بسيار زياد كاربرد اين ريخت از برخي واژه
  . كند زبان فارسي، توجيه مي

  
  .نحويممال، اماله، زبان، تحول زباني، ساختار :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 ي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه اصفهاندانشجو 
 عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه اصفهان 
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  مقايسه تحليل خطاهاي نحوي زبان آموزانِ مدرسه بنت الهدي قم

  طاهره عبداللهي پارسا
  

تحليل خطاها هميشه به دليل آسانتر كردن فرآيند يادگيري زبان مقصد از اهميت ويژه برخوردار 
 معلمان است؛ چرا كه خطاهايي كه زبان آموزان در فرآيند يادگيري مرتكب مي شوند همواره مورد توجه

به همين دليل در اين پژوهش برآن شديم به بررسي و تحليل انواع . و مولفان كتابهاي درسي بوده و هست
خطاهاي نحوي زبان آموزان سطح متوسطه و پيشرفته در يكي از مراكز فعال آموزش زبان فارسي يعني 

فرضيه مقاله . طا در آنها باشيممدرسه بنت الهدي در دو سطح متوسطه و پيشرفته و نيز بيان داليل ايجاد خ
حاضر اين است كه تشخيص خطاهاي نوشتاريِ نحويِ زبان آموزان، پيش از وقوع قابل پيش بيني است و 

نتايج و . تاثير پيش بيني خطاها به ميزان زيادي در جلوگيري بروز خطا توسط زبان آموزان موثر است
بان نقش موثري ايفا كند و نيز به تاليف بهتر كتاب هاي يافته هاي اين مقاله مي تواند در روند فراگيري ز

  .آموزشي كمك كند
  

  .تحليل خطاهاي نحوي، سطح متوسطه، سطح پيشرفته: كليد واژه ها
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  داريوش مهرجويي» هامون«نامة  هاي گفتاري در فيلم شناسي كنش تحليل نشانه

  فائقه عبدالهيان      
  

اين پديده به اين دليل كه بر سنّت شفاهي نقل .  ارتباط استهاي ترين شكل      سينما يكي از پيچيده
گيرد؛ در واقع سينما شكلي مدون از شفاهي بودن  داستان تكيه كرده است، مورد توجه مخاطبان قرار مي

شود توصيف روايي آنچنان كه  نامه ناميده مي كند در اين شكل مدون كه فيلم داستاني را از نو معرفي مي
گذارد  دهد و تأثيري آني و دقيق از خود بر جاي مي وجود است جاي خود را به تقليد ميدر داستان م
هاي غير كالمي  هاي ماهيت تركيبي سينما است كه در كنار دال ترين بخش نامه يكي از مهم بنابراين فيلم

ليلي توان بسياري از مسائل تح اي است كه مي شناسان، عرصه اين بخش براي نشانه. گيرد قرار مي
هاي گفتاري در  شناسي كنش اين مقاله بر آن است تا به تحليل نشانه.شناسي را در آن دنبال كرد نشانه
كند با بررسي  هاي آن را تبيين نمايد و تالش مي داريوش مهرجويي بپردازد و ويژگي» هامون«نامة   فيلم

ر بياني، استلزام و قواعد مكالمه، هاي بياني و غي هاي مختلفي چون؛ شرايط به جا بودن، انواع كنش عرصه
نامه جلب كند و بدين  شناسي فيلم توجه ما را به ساختار و رويكردي تازه در زمينة نشانه... صنايع بالغي و

ژوهش توصيفي  تحليلي است و  روش پ. نامة هامون ارائه نمايد اي از فيلم اي بررسي ترتيب با روش ويژه
  .اي است اي  رسانه هي گردآوري اطالعات كتابخان شيوه

  
  .هاي گفتاري، داريوش مهرجويي شناسي، داستان، كنش نامه، نشانه فيلم: ها كليدواژه

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن 
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  رابطه ي القاء معني و تضاد در شعر سنايي
  دكتر هدي عرب زاده

  
انديشه و هنر سنايي، از ديرباز، جايگاه ويژه اي را در گستره ي ادب و فرهنگ فارسي به خود 

از جمله ي مهم ترين داليل اين اهميت آن است كه از او به عنوان نخستين شاعري . استاختصاص داده 
ياد مي شود كه مفاهيم عمده ي عرفاني را به صورت گسترده وارد حوزه ي ادب فارسي كرده است و از 

به . اين منظر او را يكي از قللي مي دانند كه راه را پيش پاي بزرگاني چون عطار و موالنا گشوده است
تعبيري ديگر سنايي شاعر دوران سازي قلمداد شده كه حال و هواي تازه اي را در كالبد ادب فارسي 

در اين بين يكي از مؤثرترين داليل اهميت سنايي را نحوه ي طرح مباحث پيچده ي كالمي .دميده است
ترين آثار سنايي به شمار كه از مهم حديقة احقيقةبه زباني ساده و فراگير دانسته اند، باالخص در مثنوي 

چنين به نظر مي رسد كه اين توفيق سنايي رهاورد عناصر بجايي است كه او در طرح چنين . مي آيد
يكي از مهم ترين عناصر در القاء انديشه و تصورات سنايي، عنصر تضاد است كه . مباحثي به كار مي گيرد

ع سنايي از انواع و انحاء مختلف تضاد در اين راه در واق. نقش غير قابل انكاري در اين ميان ايفا مي كند
در بحث حاضر سعي بر آن است تا نحوه ي انتقال معنا با دقت در انواع گوناگون تضاد .بهره جسته است

و برخي از قصايد و غزليات وي مورد بررسي و ارزيابي قرار حديقة الحقيقةدر شعر سنايي با تكيه بر متن 
  . گيرد

  
  .حديقة الحقيقةنايي، عرفان، كالم، تضاد، القاء معني، س: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
استاديار دانشگاه واليت ايرانشهر   
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  »مي زياده« و» فروغ فرخزاد« طبيعت در آثار

  عباس عرب
  راضيه نوري

  
رمانتيسم يكي از مهمترين مكاتب ادبي است كه ادبيات جهان به خود ديده اسـت چـه از لحـاظ                    

شـعر  . ي در آثار ادبـي و اجتمـاعي         فلسفه ي عاطفي و اصول انساني آن و چه از لحاظ انعكاس اين ويژگ             
رمانتيك مضامين متعددي را در بر دارد كه شادي آشناترين و قابـل بحـث تـرين مـضمون آن اسـتفاده ي                       

مي زياده از جمله شـارعران و ادبيـان عـرب اسـت كـه               . بسيار زياد از طبيعت و عناصر موجود آن است          
بعضي جات به فروغ فرخزاد نزديك مي شود كـه          تحت تاثير اين مكتب قرار گرفت اين متفكر و اديب از            

از خصوصيات بارز شعر اين دو پيوند با طبيعت و اشتياق به سوي كشف مجهوالت هستي بر اساس شيوه        
ما در اين مقاله به صورت تطبيقي به بررسي مشتركات و تفاوت هاي كاربرد طبيعـت                . ي رومانتيك است    

  .يم در شعر فروغ فرخزاد و مي زياده مي پرداز
  

  .فروغ فرخزاد،  مي زياده،  رمانتيسم،  طبيعت:كليد واژه ها
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  معرفي ،تصحيح و نسخه شناسي ديوان علي نقي كمره اي

 دكترمحمد جواد عرفاني بيضائي

  منيره محمد دادي
 

از وي عالوه بر ديوان ،      .  شاعر غزل سراي قرن دهم است      "نقي" با تخلص    "علي نقي كمره اي   "
كـه از داسـتانهاي سـاختگي       . متقدمين خالصه االشعار مير تقي الـدين كاشـاني اسـت          تلخيصي از قسمت    

عشقي ، پيراسته و در تراجم آنان فقط حقايق تاريخي و منتخبات اشعار را آورده است كـه بـدين وسـيله                      
ــت    ــد آورده اس ــو پدي ــذكره ن ــه       .ت ــي از جمل ــعري مختلف ــاي ش ــب ه ــره اي در قال ــي كم ــي نق عل

كه از بين اين قالب ها به غزل توجه         . بند،معما و دوبيتي طبع آزمايي كرده است      قصيده،غزل،رباعي،تركيب  
سـبك شـعري وي، سـبك       . به گونه اي كه  مي توان وي را  شاعري غزل سرا ناميـد              . خاصي داشته است  

كـه  .  نسخه كامل و ناقص انجام گرفته است       14تصحيح ديوان براساس    . مي باشد ) مكتب وقوع   ( وقوعي  
 بـه علـت تقـدم       2595اين نسخه بـا شـماره       . تعلق به كتابخانه مركزي دانشگاه تهران است      نسخه اساس م  

هدف از تصحيح   . زماني و ديگر آنكه به قلم و كتابت خود شاعر است؛ به عنوان نسخه اساس انتخاب شد                
اين نسخه عالوه بر احياي اثري گران قـدر ، آشـنايي بيـشتر بـا سـبك شـعري و شـناخت هنـر شـاعري                           

ر مقدمه عالوه بر سبك شناسي و نسخه شناسي اثر به بررسي زندگي شاعر ، اوضـاع اجتمـاعي ،                    د.اوست
  .فرهنگي و سياسي عصر وي پرداخته شده است

  
   علي نقي كمره اي، تصحيح، نسخه شناسي، سبك شناسي، ديوان:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه پيام نور مركز مشهد  
  ادبيات فارسيدانشجوي كارشناسي ارشد زبان و 
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  نقد مقاله دوم از چهار مقاله نظامي عروضي از نقطه نظر حقايق تاريخي

 ليال عرفانيان قونسولي

  
نظامي عروضي يكي از فرهيختگان بزرگ گذشته اين سرزمين اسـت كـه بـا خلـق اثـر گرانقـدر                     

نقش .  گامي مهم در حفظ فرهنگ اين مرز و بوم و زبان شيرين آن برداشته است               خويش با نام چهار مقاله    
قمندان به گذشته اين مـرز و بـوم         مهم ديگر چهار مقاله انتقال حوادث تاريخي گذشته و نقل آن براي عال            

اما يكي از مشكالت چهارمقاله در انجام اين نقش اغالطي است كه در بازگويي وقايع تـاريخي                 . مي باشد 
هـدف از   . آن به چشم مي خورد و گاه نگاه هاي مشتاق به ادبيات گذشته ايران را به بـدبيني مـي كـشاند                     

له دوم نظامي عروضي است تا با يافتن اين اشـتباهات و     نگارش اين مقاله كشف اشتباهات رخ داده در مقا        
تصحيح آنها آنان كه مشتاقانه رو به سوي چنين آثاري مي آورند و تاريخ وفرهنگ پيشين كـشور خـويش                    

پـس از بررسـي     . را در آنها جستجو مي نمايند، از بيراهه برهانيم و به آنها كمك كنيم تا حقايق را دريابند                 
ين نتيجه رسيديم كه غالب شخـصيت هـا و حـوادث منقـول در ايـن مقالـه، واقعيـت                     دقيق اين مقاله به ا    

تاريخي دارند و زماني كه براي حادث گشتن هر يك از شخصيت ها و حوادث نيـز بـه كـار رفتـه اسـت                   
صحيح مي باشد؛ همچنين معدود شخصيت ها و حوادثي كه واقعيت تاريخي ندارند نيز ممكن اسـت بـه                   

شد كه در گذر تاريخ، ديگران به اين اثر وارد نموده اند و وجـود اغـالط تـاريخي در       خاطر دستبردهايي با  
  .نگارش چهار مقاله به هيچ عنوان از ارزش نگارنده آن و عمل وي نمي كاهد

  
  تاريخ-ادبيات-اشكاالت-نظامي عروضي- چهارمقاله:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري زبانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد 



470  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  زبان و سبك بيانِ جهان ملك خاتون

 دكتر علي اكبر عطرفي

  سارا پاشا
  

هـاي او، از نظـر موسـيقي          سرايان قرن هشت است كه برخـي از غـزل           جهان ملك خاتون از غزل    
براي اين پژوهش، پنجاه غزل از ديوان او انتخـاب شـده   . هاي حافظ شباهت دارند بيروني و كناري با غزل 

هـا،      گـي در اسـم    ايـن ويژ  . هاي غزل جهان ملك خاتون، رواني و سادگي كالم است           يكي از ويژگي  . است
هـا از نظـر       كـار رفتـه در غـزل        هـاي بـه     اسم. ها، تركيبات اضافي و ساختار نحوي جمالت نمود دارد          فعل

هاي مـشتق و مركـب، موجـب          ها و پرهيز از كاربرد كلمه       استفاده از اين واژه   . ساختمان واژه، ساده هستند   
هاي مركب و پيـشوندي،       است و از فعل   ها نيز ساده      ساختمان فعل . شود  سادگي و دريافت راحت كالم مي     

. شـود   ها و القاي سريع مضمون به مخاطب مـي          كمتر استفاده شده است كه اين امر، موجب كوتاهي جمله         
سـاختار  . رونـد   هـاي ادبـي فراتـر نمـي         كار رفته، ساده و پركاربرد هستند و از حد سنت           تركيبات اضافي به  

تون، منطبق با قواعد دستوري است و به دليل ضـرورت           هاي موجود در ديوان جهان ملك خا        نحوي جمله 
گـاهي  . شـود   ريختگي اركان جمله، در مواردي ديده مـي         هم  هاي خاص كالم ادبي، اندكي به       شعر و ويژگي  

هـا خيلـي پـايين        شود، ولي چون بسامد وقوع آن       جايي اجزاي جمله، منجر به پيچيدگي مفهوم آن مي          جابه
  .اني ندارنداست، در تعيين سبك، تأثير چند

  
  .جهان ملك خاتون، غزل فارسي، ادبيات قرن هشت، زبان و سبك: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي. 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 



 471  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  شخصيت و شخصيت پردازي در رمان شطرنج با ماشين قيامت

  دكتر ذوالفقار عالمي مهماندوستي
  فريده خواجه پور

  
 نوشـته   "با ماشين قيامت  شطرنج  "       در اين مقاله يكي از معروف ترين رمان ها ي دفاع مقدس به نام               

حبيب احمدزاده از نظر شخصيت و شخصيت پردازي مورد بررسي قرار گرفته، تا ضمن نشان دادن شـيوه          
پردازش شخصيت در اين رمان خوانندگان با شگردها و ترفندهاي شخصيت پردازي ايـن نويـسنده آشـنا                  

نتـايج  . م و جامعه زمان نويسنده است     اي نمايانگر افكار و عقايد مرد     شخصيت در اين رمان به گونه     . شوند
در .دهد كه نويسنده بيشتر از شخصيت هاي نوعي و همه جانبه استفاده كـرده اسـت               بدست آمده نشان مي   

پردازي نويسنده تالش كرده، شخصيت ها را بيشتر به صورت غير مستقيم پـردازش كنـد؛                شيوه شخصيت 
ي قـرار دارد و نويـسنده از انـواع پروتوتيپهـاي            ها تحت تأثير سبك واقع گراي     هم چنين شخصيت پردازي   

شـود كـه     ديـده مـي    در كنار نقاط قوت، نقاط ضـعفي نيـز در ايـن رمـان             . اجتماعي، مذهبي بهره برده اند    
ها بدون زمينـه    بارزترين و مهمترين آنها، ضعف نويسنده در شخصيت پردازي و تحول ناگهاني شخصيت            

  .و زمان الزم است
  
 

  .صيت، شخصيت پردازي، شطرنج با ماشين قيامت، حبيب احمدزاده شخ:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 



472  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  "علي نامه"بازتاب عناصر اساطيري و آييني ايران باستان در 

  ميهماندوستي عالمي ذوالفقار
  مختاري مسروره                                                                                             

  
 توسط هجري، پنجم قرن شيعي،در حماسي ي منظومه اولين "نامه علي" ديني ـ حماسي ي ظومهمن     
 جمل جنگ در) ع (علي حضرت مغازي شرح در كتاب اين. است شده سروده "ربيع" به متخلّص فردي

 حماسه با اسطوره كه جا آن از. باشد مي "قاسطين"و ناكثين" گروه دو با حضرت آن نبرد و صفّين و
 و اساطيري عناصر از سرايان حماسه يادكردهاي كه روي آن از و دارد؛ نزديك پيوند و يشكاريخو

 و اساطيري عناصر بازتاب بررسي .است؛ نمانده تأثير بي ديني و سياسي و فرهنگي محيط از حماسي
 عصر يطشرا به توجه با ، عناصر اين از شاعر يادكرد هاي شيوه     و ها روش و باستان ايران آييني

 در شاعر يادكردهاي تريِن برجسته ابتدا منظور اين به. است گرفته قرار نظر مطمح مقاله اين در سراينده،
 بيان ها بحث مطاوي در شاعر فكري هاي تناقض و تمايزها و اشتراكات و شده استخراج منظومه اين
 تفكّر: از اعم مقوله چند در رعناص آن مذكور، عناصر بازتاب به پرداختن در تسهيل منظور به. است شده
 پادشاهان از اعم ها شخصيت از يادكرد طبيعي عناصر اي، افسانه موجودات و حيوانات منظومه، در غالب

 خود روساخت در منظومه اين كه است اين جستار اين حاصل. است گرفته قرار بررسي مورد پهلوانان و
. است آميخته باستان ايران آييني عناصر و اساطير اب خود ساخت ژرف در و ديني، ـ حماسي اي منظومه
 ديني هاي شخصيت موراد غالب در و كرده ياد تلميح و تمثيل تشبيه، هاي شيوه به عناصر اين از شاعر

 و گشايي رمز      كلّي طور به. است داده برتري ملّي و اساطيري هاي شخصيت به را خود ي منظومه
 شاعر عصر ي جامعه ذهن هاي تاريكي و شاعر فكر طرز با را ما تواند مي عناصر، اين بازتاب بررسي
  .كند آشنا تر بيش

  
  باس هاي آيين حماسه، اسطوره، نامه، علي :واژه ها كليد



 473  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  تأثير فرهنگ و زبان فارسي بر فرهنگ و زبان عرب به دليل جهاني بودن آن

  دكتر سيد بهنام علوي مقدم
  محمد رضا پاشايي

 
، مهم ترين نقش را در ايجاد هم دلي ميان اقوام ايفا مي كند و در طـول اعـصار بـا آفـرينش آثـار                                زبان

زبان فارسي نيز از اين ويژگـي برخـوردار بـوده ودر طـي سـاليان متمـادي در                   . فرهنگي اثربخش بوده است   
 اسـالمي تـا     در دوره ي پـيش از اسـالم و دوره  ي           . فرهنگ ها و زبان ها ي مختلف تاثير گذار شده اسـت           

امـروزه نيـز مـي تـوان بـا برنامـه ريـزي و        . دوران معاصر نيز اين تاثير گذاري همچنان وجود داشته اسـت           
 ايراني را بيش از پـيش       –مديريت دقيق اين مسووليت را به نحو احسن انجام داد و زبان و فرهنگ اسالمي                

يان در زبان وفرهنگ اعراب  به بيـان نكـات        دراين مقاله برآنيم تاضمن بررسي نفوذ وتاثير ايران       . گسترش داد 
برخـي  .  ايراني طي چهارده قرن بپـردازيم      –ارزنده اي درباره نقش ايرانيان در جهاني سازي فرهنگ اسالمي           

  فعاليت هاي فرهنگـي ايرانيـان        - چگونگي تاثير پذيري اعراب از فرهنگ وزبان ايراني          -:از آنان عبارتند از   
 معرفي واژه هايي كه زبـان عـرب وقـرآن از فارسـي وام     -پيشين وامروز اعرابونقش موثر آنان در فرهنگ  

 ذكر كتاب ها ورساله هايي كه توسط ايرانيان به زبان عربي تاليف شده وهـم                -گرفته وريشه ي فارسي دارند    
عـث   معرفي دبيران ، وزيران وبزرگاني كه در ميان اعراب مفيد بوده وبا-اكنون به نام اعراب ثبت شده است   

در ميـان اعـراب توسـط    ...   گسترش علومي چـون طـب ،نجـوم ،موسـيقي،معماري و     -رشد آنان شده اند       
 ارائه ي روش هاي سازنده در بهبود وجهاني سازي فرهنگ وزبـان فارسـي در روزگـار                  -دانشمندان ايراني   

  .      كنوني 
  

   ايراني- فرهنگ ، زبان، ايران ، عرب ، فرهنگ اسالمي:كليد واژه ها
  

________________________________________________________________________ 
 شياستاديار سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموز 
 دانشجوي دكتراي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات 



474  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

 
  بررسي زبانشناختي عناصر انسجام در متون كودك و نوجوان مجالت رشد به شيوه تحليل متن
  بهنام علوي مقدم
  رضا خير آبادي
  معصومه خير آبادي

  
  مجالت رشد يكي از ديرپاترين نشريات تخصصي حوزه كودك و نوجوان در ايران هستند كه توسـط                 

اين مجالت با هـدف توليـد       . شوند  و پرورش منتشر مي   نهاد رسمي آموزشي كشور، يعني وزارت آموزش        
يابند، از ايـن رو       آموزان تمامي مقاطع تحصيلي انتشار مي       متون خواندني همسو با برنامه درسي براي دانش       

باشـند از   داشـته ) زبـان   در منـاطق غيرفارسـي    (آمـوزي     توانند بر سوادآموزي و زبـان       جهت تأثيري كه مي     به
، )1976(گـراي هليـدي و حـسن          در اين تحقيق بر پايـه نظريـه نقـش         . ردارنداهميت منحصربفردي برخو  

هليدي و حسن انـسجام را در برقـراري         . است  عناصر انسجام در متون داستاني مجالت رشد بررسي شده        
هاي مختلف و ايجاد يك متن موثر دانسته و معتقدند كه عناصـر انـسجام، بـر درك و      روابط معنايي بخش  

) 4 :1976هليـدي و حـسن،      . (گذارنـد     از متني كه با آن مواجه شده، تأثير مـي         ) يا شنونده (تفسير خواننده   
عناصر انسجام متن مورد نظر هليدي و حسن از تنوع زيادي برخوردار هستند و به سـه گـروه دسـتوري،                     

 را  در چارچوب نظريه مذكور، اين تحقيق متون داستاني مجالت رشـد          . شوند  مي    واژگاني و پيوندي تقسيم   
جامعـه آمـاري تحقيـق    . دهد لحاظ رعايت يا عدم رعايت عناصر انسجام  دستوري مورد مطالعه قرار مي   به

رشـد  «و  » آمـوز   رشـد دانـش   «منـد از مجـالت         متن داستاني است كه به شيوه تصادفي نظام        10متشكل از   
وه بـر نويـسندگان     نتايج اين تحقيق عال   . اند   انتخاب شده  1390-91منتشر شده در سال تحصيلي      » نوجوان

 . تواند مفيد باشد مجالت رشد، براي ساير نويسندگان نشريات كودك و نوجوان هم مي

  
  .متن، انسجام، عناصر انسجام، درك مطلب، مجالت رشد: ها كليد واژه



 475  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  مباني هرمنوتيكي فهم در پرتو تأويل متن ادبي

  دكتر مهيار علوي مقدم

  ميالد جعفر پور

  
آيـد كـه در       عاليتي است پويا و در حقيقت نوعي آفـرينشِ ادبـي بـه شـمار مـي                فرايند خواندن، ف  

ي اسـت كـه در      فرايندبه فرايند فهم متن بينجامد كه خود،        فرايند خواندن بايد    . آفريند  خواننده، انديشه مي  
ت                به. گيرد  صورت مي » ويلأت«پرتو   معنـا  ويژه كه در متن ادبي، ما، با چندگانگي، عدم ثبات و عـدم قطعيـ

كنـد؛    چندگانگي معنايي و بديهي نپنداشتنِ معناي متن، از رويارويي ساده با متن جلوگيري مـي              . روبروييم
ي متن، در جزميت ذهني خود،        چندگانگي و عدم قطعيت معنا، مانع از آن است كه خواننده و تأويل كننده             

گونه   شود متن ادبي هيچ     چنين موجب مي  هم. گرايي معنا گرفتار شود     انگاري مفاهيم و عدم نسبيت      به مطلق 
ا  . ي خـود تأويـل كنـد          تواند آزادانه متن را بـه شـيوه         اي مي   محدوديتي را نپذيرد، در نتيجه هر خواننده       امـ

هاي متعدد وجود دارد؟ و چنـدگانگي معنـايي كـه از چنـدگانگي خوانـدن سرچـشمه                   اصوالً چرا خواندن  
ي مـتن،     گيرد،تأويـل كننـده     صـورت مـي   » تأويل« متن كه در پرتو      گيرد به چه معناست؟ در فرايند فهم        مي

مباني هرمنـوتيكي تأويـل   . يابد هاي پنهانِ معنايي آن دست مي   اي به فهم متن و كشف اليه        درسطح گسترده 
هـاي     پرسـش از مـتن بـه كمـك دريافـت           -2هاي تأويل كننده؛      دانسته   پيش -1:      و فهم متن عبارتند از    

ي تأويـل كننـده و    هـا و عالقـه    گـرايش -4 كشف معناي مركزي متن؛-3هاي امروزي؛    بهگذشتگان و تجر  
اين مقاله مي كوشدضمن آشـنايي      .  تأويل متن در بافت موقعيتي خواننده و تأويل كننده         -5انتظار از متن و   

اود و با بيـان     هاي نقد و تحليلِ متن ادبي رابك        با مقدمات و مباني هرمنوتيكي تاويل و فهم متن، زيرساخت         
 .نمونه هايي، كاركرد اين مباني رادر فهم ونقد وتحليل متن بررسي كند

  
  . مباني هرمنوتييكي فهم، تأويل متن ادبي، كاركرد مباني هرمنوتيكي:ها كليد واژه

________________________________________________________________________ 
 دانشيار زبان وادبيات فارسي دانشگاه حكيم سبزواري 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي دانشگاه حكيم سبزواري 



476  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  ويژگي زبان در اشعارمنوچهر آتشي

  بشير علوي
 دكتر محمد كاظم كهدويي

  
ي دهرود دشتستان به دنيا آمـدويكي از شـاعران پيـرو سـبك              در روستا ) 1384-1312(  منوچهرآتشي

آهنـگ  «پا بـه عرصـة شعرگذاشـت و بـا انتـشار             . ش1332 مرداد ماه    28تقريبا بعد از كودتاي     .نيمايي بود 
شعرآتشي در بردارنده مسائل اجتماعي زمـان خـود         .خود رابه جامعه ادبي ايران معرفي كرد        ) 1339(»ديگر
ة نيما بود، همچون باعث دگرگوني هايي در ادبيات معاصرگشت و با ايجـاد واژه         ازآنجا كه پيرو شيو   .است

هاي امروزي وبه كارگيري وساختن فعل هاي جديد و عبارت هاي محلي و بومي واستفاده از واژه هـايي                   
كه پيش ازآن كاربرد آن ممنوع مي نمود، زبان شعرخود راكه در بردارندة  گونه هاي نو درشعرمعاصر بود،                   

با عنايت به اينكه تـاكنون    .او با خلق گونه هاي نودرزبان، در ادبيات معاصر تأثيرگذار شد          . اخص ساخت ش
درخصوص ويژگي هاي زبان شناسي،درشعر آتشي،به طورمستقل چندان توجهي نشده، دراين مقاله تالش             

  .خواهد شد تا ضمن بررسي دقيقتر درآثار وي، به اين موضوع پرداخته شود
  

  منوچهرآتشي، ادبيات معاصر، سبك نيمايي، شعر محلي، شعر نو: يكلمات كليد

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 
 دانشيار دانشگاه يزد 



 477  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  " دريدا "هاي مرزبان نامه بر اساس رويكرد ساختار شكني حكايت

  دكتر نسرين علي اكبري
  خديجه محمدي/ سعيد امامي 

  
كنـد و اصـول مـورد پـذيرش         اي است كه عليه ساختار گرايي قيام مي       ساختار شكني دريدا نظريه   

كشد هر چند كه ساختار شكني دريدا روش خود را همچون روش ساختار              گرايي را به چالش مي     ساختار
كند كه در پي خنثـي كـردن        خواند اما براي تحليل متن شيوه اي جديد را مطرح مي          گرايان تحليل متن مي   

در ايـن  . ندمتن است و قصد دارد پايگاه ارزشي و سلسله مراتبي را كه در متن وجود دارد وارونه سازي ك          
مـتن مرزبـان    . ي ساختار شكني دريدا متن مرزبان نامه تحليل شـود         مقاله، سعي شده است كه بنا به نظريه       

ي متـافيزيكي اسـت كـه       نامه كه يكي از متون كالسيك است به ظاهر داراي ساختاري مبتنـي بـر انديـشه                
رائتي ساختار شكنانه از اين مـتن،       داند، اما با ق   متناسب با همان چيزي است كه دريدا متافيزيك حضور مي         

: هاي دو گانه و سلـسله مراتبـي اي همچـون          شود، به طوري كه تقابل    به كشف و واسازي متن پرداخته مي      
وارونه سـازي   ... تقابل شاه و رعيت در داستان اصلي، گرگ وبز غاله، شگال و خر، تاريكي و روشنايي و                  

  .داند در حال گفتن آن استكند كه نويسنده نميف ميگردد و متن خنثي شده و مخاطب آنچه را كشمي
  

  .هاي دو گانه، دريدا، ساختار شكني، مرزبان نامهتقابل:  كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 وه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كردستاناستاد يار گر 
 دانشجويان كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي ارشد دانشگاه كردستان 



478  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  "مرزبان نامه"ي تأويلي در باب اول نههاي دو گاتقابل

 دكتر نسرين علي اكبري

 سعيد امامي/  خديجه محمدي 

  
 بـه اوج شـكوفايي   1960ي تحليل متن است كـه در دهـه  هاي ساختار گرايي ادبي، يكي از روش 

توان اساس تفكر    را مي  "هاي دو گانه  تقابل"ي آن را بايد در زبان شناسي سوسور جست كه           رسيد و ريشه  
در اين مقاله سعي شده است باب اول اثر مرزبان نامه كه از متون كالسيك ادب فارسـي                  . ساختگرا دانست 
ي در متن اين كتاب كه، به شيوه      .ي ساختگرا بررسي شود   ي موجود در نظريه   انههاي دو گ  است، بنابر تقابل  

كند، تقابل  حكايت در حكايت نگارش يافته، آنچه بيشتر مشهود است و نظر مخاطب را به خود جلب مي                
ي باشـند؛ مرزبـان نماينـده     ي نيرويي خـاص مـي     دو شخصيت اصلي در اين باب است كه هر يك نماينده          

هر يك از ايـن دو      . ي نيروي شر و منفي و اهريمني است       و مثبت و اهورايي و دستور، نماينده      نيروي خير   
. گيـرد شخصيت با خود مفاهيمي را دارند كه در تقابل با مفاهيم مورد اعتقـاد شخـصيت مقابـل قـرار مـي                     

ـ    ... ها و   مرزبان خواهان مفاهيمي همچون عدل، خرد ورزي، مصرف صحيح از نعمت           ل بـا   است و در تقاب
تـوان ايـن    مي. شودها مي گيرد كه دستور باعث تشديد آن     مفاهيمي همچون جور، ناداني و اسراف قرار مي       

ي زرتشتي دانست كه در يك طرف نور قـرار دارد و در طـرف ديگـر ظلمـت و                    امر را برگرفته از انديشه    
  .تاريكي

  
  .ان نامههاي دو گانه، خير و شر، ساختار گرايي، مرزبتقابل: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كردستان 
 دانشجويان كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كردستان 



 479  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  تأثير پذيري ادبيات فارسي از فرهنگ اسالمي

  )با تكيه بر آثار سنايي، مولوي، حافظ، خواجه عبداهللا انصاري و ابوالفضل بيهقي(
  منصور علي زاده بيگديلو

  
نظام جديد بـا شـعار      . از جمله رهاوردهاي ورود اسالم به ايران تغيير در نظام فرهنگي جامعه بود            

. انقالبي عظيم در اعتقادات اكثريت قريب به اتّفاق مردم آن روزگار پديـد آورد             » اتقاكم..  ا ان اكرمكم عند  «
شاعران و نويسندگان نيز از اين تحول عظيم فكري بي نصيب نماندند و با آگاهي از فرهنگ نوپديدي كـه    

ـ   . اسالم به ارمغان آورده بود به آفرينش آثاري همسو با تعاليم آن دسـت زدنـد                ي ه عنـوان معجـزه    قـرآن ب
جا كه دستورات دين مبين اسالم را در بر داردبيشتر مورد توجه قرار گرفت              از آن ) ص(جاويد پيامبر اكرم    

توحيد، نبوت و معاد، برخي     . ها بردند و آثارشان را جاودانه ساختند      و اهل قلم ازآب حيات معاني آن بهره       
و همچنـين   ) »ص«ي حـضرت رسـول       خلفا و صحابه   ،»ص«داستانهايي از رسول اكرم     (هاي ديني   داستان

ات       آوردن آيات و احاديث در جاي جاي سخن شاعران و نويسندگان نمونه            هايي بارز از تأثيرپـذيري ادبيـ
ها، ورود نيايش در    همچنين خلق آثاري چون مناجات نامه     . كران معارف اسالمي است   فارسي از درياي بي   

اسالمي همه و همه از رهاوردهاي فرهنگ و معارف واالي اسـالمي            شعر ، پديد آمدن شعر زهد و عرفان         
و » سـنايي، مولـوي و حـافظ      «پـژوهش حاضـر تـأملي اسـت در آثـار  شـاعراني چـون                 .رودبه شمار مـي   

ي خـود از بخـشي از       كه هريك به نوبـه    » خواجه عبداهللا انصاري و ابوالفضل بيهقي     «نويسندگاني همچون   
  .انديري را داشتهموارد ياد شده بيشترين اثرپذ

  
  . اسالم، قرآن، فرهنگ اسالمي، ادبيات فارسي:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 



480  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  بررسي تاثير زبان فارسي بر مرثيه سرايي كشميري

  )از كشمير هند(نصير علي صوفي 
  

كشمير، از فرهنگ ايراني بهرة زيادي برگرفته است، در گذشته اي نه چنـدان دور ايرانيـان نقـش                   
ترش اسالم در اين سرزمين به عهده داشته اند و به تعبيري تمدن و فرهنگ اسـالمي                 مهمي در تعليم و گس    

از آنجا كه عارفان ايرانـي، آيـين        . در كشمير جامة ايراني در بركرده و فارسي، زبان دين و علم گرديده بود             
رسـي، بـه    جديد را با زبان كه خود و شاگردان و يارانشان بدان تكلم مي نمودنـد ونيـز همـراه ادبيـات پا                     

كشميريان عرضه نمودند، درميان توده مردم اين ديار، زبان فارسي زبان و گفتار ديني و مقدس، حرمـت و                   
جايگاهي بلند يافت و به سرعت زبان و گويش محلي را متـاثر و متحـول سـاخت بطوريكـه بـسياري از                       

ه آنچنان در كشمير فراگير     كلمات فارسي به زبان مردم اين سرزمين وارد شد و زبان پارسي در زماني كوتا              
در دوره حكومـت زيـن   . نـام گرفـت  » ايـران صـغير  «شد كه اين خطه سرسبز و بهـشت گونـه، بدرسـتي             

زبان فارسي در كشمير زبان رسمي اعالم گرديد و ديري نگذشت كه زبان             )  ميالدي 1470-1420(العابدين
مرثيه سرايي نيز كه پيش     . وز كرد فارسي جاي سنسكريت را گرفت و در همه ابعاد زندگي مردم كشمير نف            

كشميري سروده مي شد دگرگون گرديد و براي ادامه حيات خود جامـه فارسـي       /از آن به زبان سنسكريت    
را برگزيد، و آثار فراواني در اين زمينه وجود دارد كه نشان دهنـده تـاثير زبـان و ادب فارسـي بـر مرثيـه                          

 قرن اگرچه اين تأثير و نفوذ در موارد مختلف افول           اكنون بعد از گذشت حدود پنج     .سرايي كشميري است  
پيدا كرده است اما در زمينة مرثيه سرايي كشميري تأثير زبان فارسي نه تنها افول پيدا نكرده بلكه بـه طـور                      

دراين مكاله كوشش بر اين است كه تأثير زبـان فارسـي بـر              .روز افزون بيشتر و عميق تر نيز گرديده است        
ي را از ابعاد مختلف ادبي و علمي بوژه تحول زبان برسي شده علت شـكوفايي آن را                  مرثيه سرايي كشمير  

  .تبين گردد
 

    مرثيه سرايي كشميري، عرفان ايراني، زبان و ادبيات فارسي، موسيقي صوفيانه :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي 



 481  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  ابزاري براي حفظ و ترويج زبان فارسي: سازي ترجمه و بومي

  پور احسان علي
  

ويـژه در حـوزة اينترنـت شـده           هاي گونان بـه     نجر به سلطة زبان انگليسي در عرصه      شدن م     جهاني
تواند منجر به تداخل واژگاني زبان انگليـسي در زبـان فارسـي شـده و بـه تـضعيف آن                       اين امر مي  . است

 تواند به نفوذ و مداخله زبان انگليـسي در          از يك سو مي   . در اين ميان ترجمه نقشي متناقض دارد      . بيانجامد
اي باشد و به حفظ و ترويج زبـان   فارسي كمك كند و از سوي ديگر همچون سدي در برابر چنين مداخله       

سـازي، دو     شده در حوزة مطالعات ترجمه و جهاني        در اين مقاله با تكيه بر مباحث مطرح       . فارسي بيانجامد 
افزارهـا    ها و نرم    سازي وبگاه    با تمركز بر بومي    "ترجمه به مثابه بازياب   " و   "ترجمه به مثابه بازتاب   "مفهوم  

  .مورد بحث قرار گرفته و پيشنهادهايي براي كمك به حفظ و ترويج زبان فارسي مطرح شده است
  

  .سازي، مداخله زباني، بازتاب، بازياب ترجمه، بومي:ها كليدواژه

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي دانشگاه عالمه طباطبايي 



482  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  اثر ادبي و تحليل فرايند نوشتار در پارامترهاي تعالي بخش پسامتني
  رعليپو) صديقه(پوران

  
پيشامتن، متن، : ، حاوي عناصري از جمله...) شعر، داستان و ( اثر ادبي به عنوان يك بستة فرهنگي 

كتاب و پسامتن است كه تحت تأثير فرايند نوشتار در جهت تكوين حقيقت معناي متني ، همواره در زمان 
اي اش   در سرشت رسانهگذشته ، حال و آيندة كتاب جريان دارد و نوشتار به عنوان يك دگرگوني ساده

نفسه يك دستاورد عظيم فرهنگي  پس نوشتار به قول نيچه ، في. پردازد در اين بسته به تثبيت سخن مي
البته گفتني است كه نوشتار  از طريق كتاب جريان دارد ؛ اما . شود است كه در سيماي انساني ناپديد مي

ويژه اي در امر نقد متني آثار ادبي دارد ، اين از آنجايي كه اين موضوع ، اهميت .كتاب مقصد آن نيست
هاي مربوط به حوزة خلق اثر  ؛ بعنوان يك بستة ادبي ،  كوشد تا در اين راستا ، ابتدا به بيان نظريه مقاله مي

پرداخته و فرايند نوشتار را از آغاز نيت ژرف مؤلف در گسترش فضامندي زماني و مكاني پيشامتن و 
هايي از خوانندة تأويلگر  تا ادامة روند حيات روحاني اش در غياب مؤلف ، كتاب و رتبديل آن به كتاب ، 

سپس ضمن تبيين حضور متافيزيك گونه و شهودي متن ، پارامترهاي تعالي بخش . ، بررسي نمايد
  . معناهاي مكشوف اثر ، مورد تحليل قرار دهد پسامتني را ، در جهت تكوين 

  
ياب مؤلف و كتاب ، فرايند نوشتار ، هرمنوتيك ، پارامترهاي تعالي بخش  اثر ادبي ، غ:كليد واژه ها

  .پسامتني 

________________________________________________________________________ 
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر 



 483  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  تحليل ساختار فرمولي ديالوگ و تناسب آن با پيرنگ در روايت داستاني بيژن و منيژه

  عليپور) صديقه(پوران
  

وگ اساساً آفرينش روايـت ؛ پـس از آفـرينش ديـال           . است» ديالوگ«يكي از عناصر مهم در روايت       
)dialogue (                      اتفاق مي افتد و از آنجايي كه روايت بر پاية همدلي ايجاد شده اسـت ؛ معمـوالً از طريـق

البته بايد امعان نظر داشت كه مهمترين مسئله در ايجـاد يـك روايـت ،                . يك گفتمان جمعي بروز مي يابد     
ر واقع اهميت ديالوگ ها     د. آكسيون است كه از طريق دو عنصر زيربنايي پيرنگ و ديالوگ شكل مي گيرد             

از اين جهت است كه پيرنگ ها را گسترش مي دهند و در نتيجه موجب پيش بـردن عمـل داسـتاني مـي                        
شاهنامة فردوسي يكي از برجسته ترين آثار روايي ادب فارسي است كه روايات متعددي را در خود                 .شوند

هميت است ؛ لذا ، اين مقاله بنـا دارد تـا            واگفته است و پرداختن به مقوله هايي از اين دست در آن حائز ا             
ابتدا به بررسي مباني نظري مرتبط به بحث ديالوگ در روايت پرداختـه و سـپس ضـمن واكـاوي و ارائـة                       
ساختارهاي فرمي مختلف گفتگو در روايت بيـژن و منيـژه  ، عنـصر ديـالوگ را در تناسـب بـا جمـالت                         

 هاي داستان، در قالب يك معادلة فرمولي مورد تجزيـه و    داستاني و پيرنگها ، براي دست يافتن به آكسيون        
  . تحليل قرار دهد

  
  . روايت ، ديالوگ ، معادلة فرمولي ، شاهنامة فردوسي ، داستان بيژن و منيژه:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار گروه زبان ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر 
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  رؤياگونگي در رمان  سلوك

  زينب عليزاده لوشابي
  دكتر عليرضا فوالدي

  
از آن جايي كه منبع هر دو . ا را مورد بررسي قرار مي دهداين پژوهش، پيوند ميان داستان و رؤي

ناخوداگاه آدمي است، با بررسي اشتراكات آن دو مي توان با ديد گسترده تري به داستان هايي كه با منطق 
يكي از انواع داستاني كه از منطق ذهن براي روايت بهره مي گيرد، . ذهن روايت مي شوند نگريست

در اين پژوهش از اين گونه داستان ها با نام داستان هاي رؤياگونه ياد مي . هن استداستان جريان سيال ذ
 در نظر "روايت"ما در اين مقاله به بررسي اشتراكات اين گونه داستان با رؤيا كه آن را نيز به مثابه . شود

ورد بازبيني قرار بدين منظور رمان سلوك اثر محمود دولت آبادي را از اين منظر م. مي گيريم مي پردازيم
  .مي دهيم

 
  رؤيا، رؤياگونگي، داستان ، سلوك:واژگان كليدي

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 
 ان و ادبيات فارسيدكتراي زب 
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  مدرن در طعم گيالس عباس كيارستميهاي پسامؤلفه

  حميرا عليزاده
  عفت فارغ

  
ي مدرنيسم بوجود آمد و نظريات      در ادامه 1950ي  مدرنيسم اصطالحي امروزي است كه در دهه           پست

 آن مطرح شد كـه برخـي از ايـن نظريـات آن را مدرنيـسم افراطـي و برخـي ضـد                        گوناگوني در رابطه با   
پـردازان ارائـه    ي نظريه توان از آن تعريفي واحد و مورد توافق همه        دانستند به همين دليل نمي    مدرنيسم مي 

، هايي همچون، عدم قطعيت، عدم انسجام، تناقض، بينامتنيت است كه به ادبيات           پسامدرن داراي مؤلفه  . داد
ي هنر، فلسفه و غيره راه يافت و بسياري از نويسندگان و هنرمندان را تحت تأثير خود قرار داد، از جملـه                    

كيارستمي يكي از مشهورترين سينماگران ايراني كـه        . توان به عباس كيارستمي اشاره كرد     اين هنرمندان مي  
 روش خاص و منحـصر بـه فـرد          گرا شناخته شده در سينماي خود داراي يك       به عنوان يك سينماگر واقع    

-تـوان در آثـارش طبيعـت      گرايي بنا نشده است بلكه مـي      است اما بايد متذكر شد، سينماي او تنها بر واقع         

-در اين جستار برآنيم تا پـس از معرفـي پـست           .هايي از پسامدرن و غيره را نيز مشاهده كرد        گرايي، مؤلفه 

ترين آثار كيارستمي به نام طعم گـيالس بـا ذكـر             از مهم  ها را در يكي   هاي آن، اين مؤلفه   مدرنيسم و مؤلفه  
هايي از آن مورد بررسي قرار دهيم و بر اين باوريم كه اين فيلم داراي رويكردي پسامدرني اسـت و                    نمونه

هاي پسامدرن همچون گريز از مركز، بينامتنيت، تناقض و عـدم قطعيـت در ايـن فـيلم                به برخي از ويژگي   
  . توجهي خاص شده است

  
  . پسامدرن، بينامتنيت، گريز از مركز، تناقض، طعم گيالس، عباس كيارستمي:هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه بيرجند 
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه بيرجند 
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  تأملي در نامه هاي سيمين دانشور

  دكتر ناصر عليزاده
  فريده چوپاني

  
آثـاري كـه روايـت متفـاوت و         . نامه هاي سيمين دانشور را مي توان جزو آثار نظري قلمداد كرد           

در دسته بندي محتوايي اين نامـه  . ادبي اين بانوي نويسنده را شامل مي شودروشن تري از نگاه و نگرش     
ها، با ديدگاه هاي ادبي و هنري متعددي برخورد مي كنيم كه مستقيماً، بـا زبـاني سـاده و صـادقانه بيـان                        

مي توان گفت در خالل اين گفتگوهاي ساده و صميمي، نظريه پـردازي نيـز صـورت گرفتـه              . گرديده اند 
اين نظريه ها، در قالب نثري ادبي، زيبا و در عين حال موجز و ارزشمند، دربارة مـسائل گونـاگون                    . است

در مقالة حاضر، عمده ترين آراء و نقطه نظرات ادبي را كـه در نامـه هـاي                  . ادبيات و هنر بيان گرديده اند     
  .اين نويسنده انعكاس يافته، مورد بررسي قرار داده ايم

  
  ر، نامه ها، نقد، نظريه، داستان نويسي، زيبايي شناسي دانشو:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان 
 ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم آذربايجانوكارشناس ارشد زبان  
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   جلوه رمانتيسم سياه در شعر فروغ و نادر پور"مرگ"
  ناصر عليزاده
  مارال غالمي كوتنائي
 

 آغاز مي شود وپس از آن به دو جريان اساسـي رمانتيـسم فـردي و            "نيما يوشيج "    رمانتيسم در ايران با     
احـساسات فـردي ،     : رمانتيسم فردي كه در بردارنده ي مضاميني چون       . مي گردد  رمانتيسم اجتماعي تقسيم  

 شـهرت   "رمانتيسم سياه   "بي توجهي به اجتماع ،عشقهاي زميني، مالل از زندگي و مرگ و يأس است به                
از ميان شعراي ايراني ادر نادر پور و فروغ فرخزاد به عنوان چهره هـاي برجـسته ي يـن مكتـب                    . مي يابد 

در .  شوندو يكي از مضاميني كه در اشعار آنها برجسته  نمايدمفهوم مرگ و مرگ طلبي اسـت                 محسوب ي 
اين  مقاله برآنيم تا با بررسي آثار و اشعار اين دو شاعر عالوه بر آشكار ساختن زيبايي هـا و جلـوه هـاي                 

 بر نوع نگـاه و      كاربرد اين مفهوم در آثارشان،نشان دهيم كه جنسيت متفاوت آن دو تا حدي توانسته است              
برخورد متفاوتشان نسبت به پديده مـرگ مـوثر باشـد و ايـن تفـاوت در جنـسيت منجـر بـه تفـاوت در                          

 .كاربردالفاظ و تعابي شاعرانه و تا حدي جهان بيني و نگرشي متفاوت شده است
 

  .رمانتيسم سياه، مرگ، فرخزاد، نادرپور:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي 
 ي دكتراي زبان و ادبيات فارسيدانشجو 
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   فارسيهاي موضوعي ادبيات شناسي فرهنگآسيب

  زادهحسين عليقلي
  

سـبب تـأليف         اكنون نقش و اهميت فرهنگهاي موضوعي بر هيچ محقق ادبـي پوشـيده نيـست، بـدين                
كاركردهاي اساسي و مهمي كه اين فرهنگها در تحقيقات         . فرهنگهاي موضوعي ضرورتي انكارناپذير است    

زبـان و ادبيـات فارسـي نيـز فرهنگهـاي           شـوند و در     روز آشكارتر شـدند و مـي      بنيادين ادبي دارند روزبه   
اند؛ ولي همچنان اين فرهنگها كاركرد      موضوعي به تناسب احساس نيازي كه شده است به نگارش درآمده          

براي نگارش ايـن فرهنگهـا بايـد سـاختاري         . كنندمؤثري ندارند و نقش مهمي در تحقيقات نوين ايفا نمي         
قبول عموم محققان واقع شود و بتوان در تحقيقات ادبـي           بنيادين و يك شيوة علمي به كار بست كه مورد           

اين مقاله بـا مطالعـه و بررسـي منتقدانـة فرهنگهـاي      . عنوان يك منبع علمي و مستند از آنها استفاده كرد  به
موضوعي فارسي به دست آمده و روشن كرده است كـه فرهنگهـاي موجـود داراي نقـايص و اشـكاالت                     

م در شكل و ساختار كار و هم در محتوا و كيفيت كار داراي اشكال هستند                اين فرهنگها ه  . بنيادين هستند 
كه اين امر باعث شده است تا كاركرد خود را در تحقيقات مختلف ادبي از دست بدهنـد و مرجـع بـودن                       

شناسي شده و راههاي پيش رو      در اين پژوهش اين فرهنگها آسيب     . برودآنها در تحقيقات ادبي زير سؤال       
  .  استنموده شده
  .شناسي، ادبيات فارسيشناسي، نقد و بررسي، موضوعهاي موضوعي، آسيب فرهنگ:هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبائي و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي قزوين. 



 489  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  يِ فردوسيبررسيِ داستانِ جمشيد در شاهنامه

  آباديمحسن عين
  فرفرزاد شفيعي

 
ري نيـست،   ها آمده است،داستانهايي ابداعي وابتكـا         داستانهايِ ملّي ايران، كه در شاهنامه و ديگرحماسه       

اي تاريخي است كه با گذشت روزگار، عناصر داستاني مختلفـي بـه آنهـا افـزوده شـده       بلكه آنها را پيشينه   
جمشيد را  . اي، داستانِ جمشيد است   يكي از اين داستانهاي اسطوره    . است و به شكل كنوني در آمده است       

اش، عظمـت بـي     انِ فرومـانروايي  ي پيشدادي دانست كـه در زمـ       توان يكي از مهمترين پادشاهانِ دوره     مي
ويـژه چگـونگيِ پادشـاهي و سـرانجامِ         يِ شخصيت او به   با اين وجود، ابهاماتي درباره    . نظيري داشته است  

زدايي از مسيرِ غبـار      ابهام اين پژوهش گامِ مختصري است در جهت      . شودوي، در متون اساطيري ديده مي     
مشيد و عوامل انحطاط حكومت وي پرداخته شده است و          ها كه درآن به بررسي شخصيت ج      آلود اسطوره 

  .داند كه جمشيد را فرا گرفتعلّت اصلي فروپاشي حكومت وي را غرور و تكبري مي
  

  .حماسه،اسطوره، شاهنامه، جمشيد:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 فارسيِ دانشگاه سيستان و بلوچستان اتزبان و ادبي 09364730781دانشجويِ كارشناسي ارشد           

com.yahoo@19rnoo.k  
 دانشجوي كارشناسي ارشد پژوهش هنرِ دانشگاه سيستان و بلوچستان   
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  هايِ مسعود سعد سلمانموسيقيِ بيروني و پيوند آن با محتوا در قصيده

  آباديمحسن عين                   
          يعقوب فوالدي

  
. خوردار است كه يكي از مهمترين آن عناصر، موسيقي بيروني يا وزن است     اي بر      شعر از عناصرِ سازنده    

هـا  كند، واژه  بويژه موسيقي بيروني، عالوه بر اينكه لذّت موسيقيايي را در خواننده ايجاد مي             ،موسيقي شعر 
هـا خواننـده را    هـا و جنـبش  سازد و با منظم كردن ميـزان ضـربه      ه و نمايان مي   اي خاص برجست  را به گونه  

 مخاطـب   ياريگر است تا شعر را سريعتر و آسانتر درك و حفظ كند و پيام شعر و شـاعر در روح و جـانِ                      
 شود كه محتوا و مضمونِ مورد نظرِرسد و نمايان مياما اين امر در صورتي به اوجِ خويش مي. تأثير گذارد

گمـان مـسعود   بي.  هماهنگ باشد تا ميزانِ تأثيرگذاريِ شعر افزوني يابد         شاعر نيز با موسيقيِ برگزيده شده،     
هايِ وي، در نوعِ خـويش      ويژه حبسيه ها، به قصيده. يِ شعرِ كالسيك است   سعد از شاعرانِ سرآمد در زمينه     

هـايِ مـسعود سـعد، بـا تكيـه بـر            قـصيده اين پژوهش به تحليلِ پيوند موسيقي و محتوا در          . نظير است بي
هايِ سـهل و ممتَنـعِ      هايِ وي كه در سادگي و رواني، يادآورِ قصيده        قصيده. موسيقيِ بيروني پرداخته است   

يِ نظاميِ عروضي، مـوي بـر بـدنِ         اي است كه به گفته    فرّخيِ سيستاني است، در لفظ و فصاحت، در مرتبه        
- قـصيده  ولي از عواملي كه موجبِ اين ويژگـيِ       . شودسرازير مي خيزد و اشك از چشمانش      مخاطب برمي   

بنابراين مسعود  .  تناسب و هماهنگي معنا و پيامِ شعر با آهنگ و موسيقيِ سخن است               شده است،  هايِ وي 
يِ وزنهـايِ ماليـم و نـرم و جويبـاري آرامـش             هايِ پر از درد و رنجِ خـويش را در سـايه           مايهسعد، درون 

  . بخشيده است
  

  .، وزن، محتواشعر، مسعود سعد، قصيده: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 سيستان و بلوچستان فارسيِ دانشگاه اتزبان و ادبي دانشجويِ ارشد.k.noor19@yahoo.com09364730781  
  
 سيستان و بلوچستان فارسيِ دانشگاه اتزبان و ادبي دانشجويِ ارشد.Fouladi_yaghoub@yahoo    
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  در شعر قيصر امين پور)) رنگ(( تحليل و بررسي نماد

   دكتر جهانگير صفري
                                                                     پروين غالمحسيني

  
 ،از ديرباز تا كنون مورد توجه انسان بـوده و           ،،بعنوان برجسته ترين عنصر در حوزه محسوسات       » رنگ   «

مهمتـرين عنـصر در بـروز        رنـگ    امـروزه .همواره روح وروان آدمي را مسحور قدرت خـود كـرده اسـت            
خالقيتهاي هنري و بهره وري محسوب ميـشود،چنانكه بـسياري از بزرگـان ادبـي و هنـري جهـان چـون                      

 مايه آرامش   رنگ.نگها و توجه دقيق بدان بوده اند        به اذعان خويش مديون استفاده ي خالق از ر         ))گوته((
و هسته آرايش جهان است و شاعران بعنوان زيبا شناسان جهان آفرينش از واژگـان رنكـين در عينـي تـر                      
شدن ايماژهاي شاعرانه و گاه در راستاي تبيين مفاهيم بيان ناشدني فضاي نمادين اشعار خويش بهـره هـا                   

لذا اين پژوهش در پي بررسـي       . عناصر در نمادپردازي شاعرانه گرديده است      گاه از مهمترين  رنگ  .برده اند 
  .در اشعار قيصر امينپور استرنگ و تحليل نمادهاي 

  
  .رنگ،نماد،شعر معاصر،قيصر امين پور:كليد واژه ها

  
  

________________________________________________________________________ 
 دانشيار دانشگاه شهركرد 
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور شهركرد 
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  نماد گرايي دراشعار قيصرامين پور

  دكتر جهانگير صفري
          پروين غالمحسيني

  
ويژگي بارز نماد، ابهام، عدم صـراحت، غيـر مـشروح و            . رايه هاي ادبي است      نماد يكي از آ   

به اين معنا كه در زبان سمبوليك مراد و مقصود، ظـاهر و صـورت               . غير مستقيم بودن آن است    
  .كالم نيست بلكه مفهومي است وراي ظاهر و فراتر و عميق تر از آن

 سود جسته است و همين امـر يكـي از           قيصر امين پور از شاعران معاصر در شعر خود از نماد          
در اين مقاله نمادهـاي شـعر قيـصر امـين پـور شـرح و                . رازهاي پيچيدگي و ابهام شعر اوست     

آنچه مسلم است نمادهاي اشعار قيصر امين پور برگرفته از عقايد و انديشه             . بررسي شده است  
. بـر مـي دهـد     هاي سياسي و اجتماعي اوست و در عين حال شعر او از يك جوشش دروني خ               

در شعر قيصر، نماد اوضاع خفقان آور و سمبل حاكميت و ابرام استبداد و ظلـم و                 » شب«مثال  
ستم پايان ناپذير آن بر جامعه ي زمان شـاعر اسـت و تكـرار آن در همـه ي اشـعار حـاكي از                         

  .سمبل ويرانگري، خرابي، هرج و مرج است» باد«طوالني بودن و تداوم ظلم و ستم است يا 
  

  .،نماد، سمبل) شعر معاصر(ادبيات معاصر : د واژه هاكلي
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  »بررسي و تحليل يك تلميح در ديوان خاقاني شرواني«

  پور ملكشاه احمد غني
  

سبك هـستند     اي، دو تن از آن شاعران بزرگ و صاحب          الدين بديل خاقاني شرواني و نظامي گنجه         افضل
اي از اشعار خاقـاني شـرواني، سـاده و            بخش عمده . اند  شتهكه بر بسياري از شاعران بعد از خود، تأثير گذا         

خوانده، دشوار و ديرياب شده  روشن است؛ اما درك بسياري از قصايدش براي افراد عادي و نيز گاه درس  
ا              يكي از اين دالئل، ساختن تركيب     . است هاي مختلف و به كار بردن اصطالحات علوم گوناگون است؛ امـ

هاي اين شاعر را براي خوانندگان، سخت كرده است، اسـتفاده از آيـات قـرآن،                  دهآنچه بيش از همه، سرو    
هاي پيامبران و به ويژه تلميحات اسالمي نادر است كه گاه سبب گرديده اسـت در                 معارف اسالمي، داستان  

ه در  خاقاني، شاعري است كه با اطّالعات گستردة خود از علوم زمان          . برداشت از شعر او، راه خطا بپيمايند      
هاي تلميحي در حـوزة داسـتان پيـامبران،           تنوع مايه .استفاده از تلميحات از همة شاعران پيشي گرفته است        

هاي شـعري و نيـروي        ناشي از وسعت اطّالعات خاقاني در زمينة قرآن و تفسير و حديث و تنوع مضمون              
ن حـدي كـه قـرآن بـدان اشـاره      وي در استفاده از داستان پيامبران و اشارات پندآموزدر هما      . تخيل اوست 

در ايـن مقالـه،    . ها از منابع ديگر نيـز پرداختـه اسـت           كرده است، اكتفا نكرده و به تفسير قصص و اخذ آن          
هاي استادان و محقّقان، دو تلميح نـادر در ديـوان خاقـاني بررسـي و                  شود با استفاده از پژوهش      تالش مي 

  .تحليلي شود
  

  .، داللت و شفاعت)ص(، محمد )ع(، آدم )ع(خاقاني، موسي : كليد واژه ها
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  »موسيقي بيروني در اشعار سهراب سپهري«

  پور ملكشاه احمد غني
  تبار شفيعي يوسف چالي

  حسنعلي كوثري لنگري
  نادر ابراهيميان

  
      سهراب سپهري به عنوان يكي از شاعران شعر نونيمايي از عناصر چهارگانة موسيقي بيروني، درونـي،         

سپهري در اشعارش اوزان    : در حوزة موسيقي بايد گفت    .  و كناري در اشعارش استفاده نموده است       معنوي
هـر چنـد   . كند و اين انتخاب وزن تـأثير فراوانـي در تعبيرهـاي كـالم او دارد       نرم و ماليمي را انتخاب مي     

. باشـد   ي نيما مـي   هاي اشعار او محدود به چند وزن ويژه است؛ اما سهراب در انتخاب وزن دنباله رو                 وزن
توان در رديف شاعران صاحب سبكي چون نيما، اخوان و شاملو قرارداد و با آن كه سپهري                   سهراب را مي  

آنچه در اين مقالـه بـه آن        . به وزن احاطه دارد؛ اما چندان مقيد و ملزم به اجراي اوزن در شعر نبوده است               
  .يقي بيروني در اشعارش استگيري سهراب سپهري از موس پرداخته شده است، چگونگي بهره

  
  . موسيقي بيروني، وزن، شعر، سپهري:كليدواژه ها

  
  
  
  
  
  

________________________________________________________________________ 
 دانشيار دانشگاه مازندران.  
 س دانشگاه فرهنگيان مازندرانمدر.  
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي.  
 مدرس دانشگاه پيام نور مازندران.  
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  ادبيات زنانه در شعر سيمين بهبهاني و سعاد الصباح
  پور ملكشاه احمد غني

  ريحانه عمادي
  

مطرح شد ، بعدها توسط     ) فمينيست پسامدرن   (      اصطالح ادبيات زنانه كه اولين بار توسط هلن سيزو          
جنسيت مشمول رفتارها ، نقش ها ،كـنش هـا ، و انديـشه           .عه شناسي زبان هويت خويش را معنا كرد         جام

ايـن نگـاه و     .  هاي اجتماعي است كه فرهنگ حاكم در هر جامعه به عهده دو جنس زن و مرد مي گذارد                 
دئولوژي شـان  رويكردبه زنان آنان را برآن داشت كه در هر اثري بر جاي گذاشته از خود،تفاوتديدگاه و اي             

برخي از ابياتي كه در شعرشاعراني چـون        . را جلوه گر سازندو با اين نگاه تازه ، نگارش زنانه نمايان شد              
سيمينبهبهانيوسعاد الصباح بانوي شعر عرب به چشم مي خورد ،از همان نمونه هايي است كه اينتفـاوت و                  

ين بهبهاني و ابياتي چند از سعاد الـصباح كـه   در اين پژوهش اشعارياز سيم. ناديده گرفتن را فريادمي زند  
زبان و ادبيات زنانه در آن ها برجسته اند و همچنين چگونه گي استفاده از مولفه هـاي ادبيـات زنانـه كـه                 

به كار بردن واژه هايي كه به گونه اي بار جنسيتي دارندوفضاي محدود تصاوير ادبي  و گاه دائـره                     : شامل  
حدوده ي يك خانه و لوازم مربوط به آن و گاه از روابـط بـين زن و مـرد وام مـي                     واژگاني كه عمدتاً از م    

ايجاد شوك در مخاطب، ايجاد حساسيتهاي عرفي، فرهنگي و سياسي به منظور دگرگون كردن درك               .گيرد
و . مخاطب و دگرگون كردن شكل پذيرش اثر؛در اشعار اين دو بانوي شاعر مورد بررسـي قـرار ميگيـرد                    

يينمي گردد كه شاعران مورد نظر اين نوع زبان را كه داراي گرايش هاي جنسيتي است ، بـراي                   سرانجام تب 
  .القاي چه مفاهيمي به كار مي گيرند

  
 جنسيت، جامعه شناسي زبان ، ادبيات زنانه ، ويژگي هاي ادبيات زنانـه ، سـيمين بهبهـاني ،                    :كليد واژه ها  

  .سعاد الصباح
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  »خاقاني در قلمرو مرثيه«

  احمد غني پور ملكشاه

                                                                                          سوگل خسروي
  
      يكي از موضوعات دلپذير و موثري كه از آغاز شعر دري تا امروز توجه ادب شناسان و شعر دوستان                   

اين نوع شـعر نظـر بـه ارتبـاطي كـه بـا افكـار و                 . سترا جلب كرده است، مرثيه سرايي در شعر فارسي ا         
خاقاني . احساسات شخصي شاعر دارد، از قديمي ترين دوران شعر فارسي در ديوان شاعران موجود است              

شرواني يكي از شاعراني است كه در غالب موضوعات رايج روزگار خود طبع آزمايي كـرده و مهـارت و                    
در ديوان او نعت خدا و رسول، حكمت و موعظـه،         . سانده است استادي خود را در انواع سخن به ثبوت ر        

در ايـن مقالـه بـه       .شـود  ستايش عزلت و انقطاع، حبسيه و وصف حال، مرثيه و وصف هجران ديـده مـي                 
خاقاني كه همچون ديگـر انـسان هـا، همـواره در گـذر         .بررسي مرثيه در ديوان خاقاني پرداخته شده است       

 بوده، ديوان او پر اسـت از سـوگ سـروده هـايي در مـاتم عزيـزان و       حوادث و رويدادهاي تلخ و شيرين   
سوز و درد خاقاني و اوج احساس او بيشتر در مراثي فرزند، عمـو، پـسر عمـو و همـسر او                 . خويشاوندان
سوز دل و آتش درون او در اين مراثي به حدي است كه هر گونه حجـابي را بـه آتـش مـي            . نمايان است 

ها داد سخن داده و حق    اگرچه در ساير مرثيه   . ا گيرا غوغاي دلش را بر مال مي كند        كشد و با زباني ساده ام     
سوگنامه را ادا كرده است و شرط اساسي مرثيه كه همانا لطافـت و رقـت و دردانگيـزي و شـورآفريني و                       

  .قوت تاثير و دلنشيني است، در مراثي اين شاعر در سر حد كمال احساس مي شود
  

  .، مرثيه، مرگ، سوزودردخاقاني:  كليد واژها
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  »خسرو و فرهاد«با مناظرة » مست و هوشيار«مقايسة مناظرة «
  »بر اساس نظرية ديالوگ باختين

  پور ملكشاه احمد غني
  نيا چوبي سيدمحسن مهدي

  
. شـود  در هر سـخني يافـت مـي   » مكالمه«     باختين، انديشمند و منتقد قرن بيستم روسيه، اعتقاد دارد كه           

او منطـق   . گسترده تر از آن چه كه در ادب فارسي معروف اسـت، دارد              در نظرية باختين مفهومي   » ديالوگ«
توان ايـن تئـوري را        مورد توجه قرار داد؛ اما مي     ) در معناي مدرن  (مكالمه را بيشتر در نثر به ويژه در رمان          

هـاي      رسـي چـون حماسـه، مثنـوي       به زبان ديگر بسياري از آثار منظوم فا       . در متون منظوم هم بررسي كرد     
بـاختين، ديـالوگ    . هـاي چندصـدايي را دارنـد          هـاي رمـان       ويژگي... عاشقانه و عارفانه، غزل، مناظرات و       

)dialog(    گويي    را در مقابل مفهوم تك)monolog(    هايي چون مستقيم، غير مـستقيم،       قرار دارد و به گونه
و برخـي از    ) آثار داستايوسكي (ها را چندصدايي      ي از رمان  او برخ . تقسيم كرد ... دروني، بيروني، اسكاز و     

 بـا   پروين اعتـصامي » مست و هوشيار  «در اين مقاله، مناظرة     . داند  مي) آثار تولستوي (صدايي    ها را تك  رمان
هاي آن دو بـر شـمرده           بر اساس نظرية باختين مقايسه و تمايزها و تشابه          نظامي  » خسرو و فرهاد  «ي  مناظره

  .ساخته و پرداخته شدند» ديالوگ«ت گرديد كه هر دو بر اساس شد و ثاب
  

  . ديالوگ، مناظره، باختين، مست و هوشيار، خسرو و فرهاد:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
   دانشيار دانشگاه مازندران  
 ش و پرورش شهرستان بابل و دانشجوي دورة دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندراندبير آموز.  
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  »اشرف درويشياننوستالژي در شش اثر داستاني علي بررسي حس«

 و چهار مجموعه داستان كوتاه» 18سلول «و » هاي ابري سال«دو رمان 
 »آبشوران«و » هاي بابام همراه آهنگ«، »فصل نان«، »از اين واليت«

  پور ملكشاه                                                        احمد غني
  :                                                          مريم پارسا

  
 به alogia به معناي بازگشت و nostosاي فرانسوي است كه از دو بخش        نوستالژي در اصل واژه

شناختي، بازتاب يادآوري گذشته يا  اين حس از لحاظ روان. معني درد و رنج تشكيل شده است
هاي جمعي، دوري از وطن، سوگ از  عوامل گوناگوني چون ناماليمات زندگي، تنش. پنداري است آرمان

از آنجا كه ادبيات، . شودساس در فرد ميباعث برانگيخته شدن اين اح... دست رفتن عزيزان، غم غربت و
اي زيبا در آثار شاعران و نويسندگان بزرگ جهان گاه عاطفه و احساس است، اين حس به گونهتجلّي

اشرف درويشيان، يكي از نويسندگان بزرگ دوران معاصر است كه در آثارش با علي. نمود يافته است
ي پرداخته است و از اين احساس براي تصوير سازي، انتقال ظرافت و زيبايي تمام به بيان حس نوستالژ

در اين مقاله سعي شده است به نوع . استفاده كرده است.... تر نمودن داستان، و  حس به مخاطب، طبيعي
، »18سلول «، »هاي ابريسال«اشرف درويشيان،  ي كاربرد حس نوستالژي در شش اثر داستاني عليويژه

براي دستيابي به اين . پرداخته شود» آبشوران«و » هاي بابامهمراه آهنگ«، »صل نانف«، »از اين واليت«
ي نوستالژي و ادبيات، مباني پيدايش هدف، ابتدا به طور اجمالي به بيان معناي دقيق نوستالژي، رابطه

 و بازتاب اشرف درويشيان در ادامه، نوع ويژة كاربرد اين حس در آثار علي. نوستالژي پرداخته شده است
دهد كه كاربرد زيباي  نتيجة اين بررسي نشان مي. اين نوع كاربرد مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است

سو كردن مخاطب با خود، تواند در تصويرسازي، پرداخت فضاها، همحس نوستالژي تا چه اندازه مي
  .باشدآفريني و حتّي شناساندن يك محيط و فرهنگ به مخاطبان مؤثّر  زيبايي

  
  اشرف درويشيان، غم غربت، دلتنگي نوستالژي، علي: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشيار دانشگاه مازندران  .  
 دانشجوي كارشناسي ارشد رشتة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران.  
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  »...ي اليدرباره«ردپاي پست مدرن درفيلم

 فاروقي هندواالن.. جليل ا

   مريم رضايي
  

اصغر فرهادي يكي از سينماگران نوگراي ايران در فيلمهايش از مولفه هاي پست مدرن از جمله        
 "...ي اليدرباره"در اين مقاله،  فيلم. سود جسته است... يت، تعدد روايت،پارانويا وبينامتنيت، عدم قطع

 تحليلي -ي اصغر فرهادي با استفاده از مولفه هاي پست مدرنِ اشاره شده در باال به روش توصيفيساخته
رح پرسش فرهادي با پنهان نگه داشتن پايان داستان و ايجاد ابهام  و ط. مورد بررسي قرار مي گيرد

جدايي "معرفت شناختي در ذهن مخاطب، عدم قطعيت را به تصوير كشيده است و در اين فيلم و فيلم 
او بينامتنيت را از طريق تكرار و تكثر نقش و جايگاه . ي بينامتنيت را گنجانده است ،مولفه"نادر از سيمين

وي با شهادت گرفتن از . ه استزن در سري فيلمهايي كه در چند سال اخير ساخته است،به تصوير كشيد
ي تعدد روايت هاي غير قابل اعتماد را نمايان ساخته است و در مجموع انسانها را پس از كودكان ،مولفه

 سردرگم و بدبين نسبت به يكديگر به تصوير كشيده است و اين از ويژگي هاي "...ي اليدرباره"فيلم
ن و از قضاوت آنان گريزان هستند و مي بينيم كه زنان پارانويا است كه انسانها نسبت به يكديگر بدبي

در مجموع مي توان . درفيلم حيرت زده و نگران از قضاوت ديگران وناآرام و عصبي از اين بدبيني هستند
  .گفت كه فيلم فرهادي داراي عناصر پست مدرن مي باشد

 
. قطعيت، درباره ي الي، اصغرفرهاديهاي پست مدرن، بينامتنيت، عدم سينماي نوگرا، مولفه: كليد واژه ها  

________________________________________________________________________ 
 بيرجند استاديار گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه 
  زبانشناسيدانشجوي كارشناسي ارشد 



500  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  تحليل شخصيت مهين بانو در منظومه ي خسرو و شيرين نظامي گنجوي

  ريحانه فرامرزي كفاش
  

قـصه ي   . .  يكي از مشهورترين و غني ترين منظومه هاي غنايي ادب پارسي اسـت             "خسرو و شيرين  "    
ـ . خسرو وشيرين و عشق ميان آن دو داستاني تـازه نيـست              يش از نظـامي بـزرگ مـردي چـون حكـيم            پ

. ابوالقاسم فردوسي در شاهكار بي همتاي خود شاهنامه جان كالم اين زندگي عاشقانه را بيان كرده اسـت            
پس از نظامي نيز ديگر شاعراني  چون امير خسرو دهلوي آن را نيز به نظم درآورده انـد؛ ولـيكن تابنـاك                       

يكـي از نقطـات اشـتراك       . مي گنجوي مي توان مشاهده كرد     ترين جلوه ي آن را در منظومه ي حكيم نظا         
در هـيچ يـك از      .مي باشد "عشق حقيقي شيرين    "همه ي منظومه هاي  عاشقانه هاي خسرو وشيرين بيان           

در خصوص ايـن عـشق و شخـصيت هـاي           .عشق رنگي و آلوده اي نيست     "عشق شيرين "اين منظومه ها    
هريك از آنان بنا به مجال      .ان بسيار سخن گفته اند    پژوهشگران و صاحب نظر   -خسرو و شيرين  –اصلي آن   

ولـيكن در ميـان ايـن       . و ديدگاه خود پرده اي از عشق شيرين و سازندگان آن را بـه تـصوير كـشيده انـد                   
  پرداختـه شـده      - پرورش دهنده ي شيرين  و عشق شـيرين           - "مهين بانو   "فراواني كم تر به  شخصيت       

دو سؤوال اصلي مقاله ايـن      . بپردازيم "شخصيت مهين بانو  "ل به تحليل    لذا،بر آن شديم تا در اين مقا      .است
نظامي با به كارگيري قابليت و كاركردهاي زبان شعري و داستان سـراي و پـردازش شخـصيت                  ":است كه 

مهين بـانو چگونـه شخـصيتي دارد كـه          "و"فرعي مهين بانو چگونه توانسته است به اقناع مخاطب برسد؟         
  براي رسيدن به پاسخ پرسش هاي مقاله مباحث زير مورد          "تي چون شيرين بپروراند؟   توانسته است شخصي

  :بررسي قرار گرفته است
  از ديدگاه داستان نويسي مدرن؛"شخصيت " معرّفي عنصر -1   
   معرّفي مهين بانو به روايت نظامي گنجوي؛-2   
   تحليل شخصيت مهين بانو در منظومه ي خسرو و شيرين؛-3   
  .ايگاه انديشه و عمل مهين بانو در پرورش شخصيت ويج-4   
  

  .نظامي،خسرووشيرين،شخصيت ،مهين بانو،داستان: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 س دانشگاه علوم پزشكي سبزوارمدر 



 501  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  ملكوت كلمات

  )شكل شناسي شعرقيصر امين پور(
    ريحانه فرامرزي كفاش
  حسن دلبري

  
ل        ، بزرگ مرداني به چشم مي خورند كـه           در تاريخ ادبيات معاصر ايران زمين           ه و تأمـ شايـسته ي توجـ

چرا كه او به نيـروي      . از آن ميان دكتر قيصر امين پور از جايگاه ويژه اي برخوردار است              . بسياري هستند   
طبع بلند وانديشه ي توانا و قريحه ي سرشار خود در بيان كردن هر نوع معني و مفهومي و نماياندن همه                     

 ايـن شخـصيت و آثـارش مقـاالت گونـاگوني بـه             در خـصوص  . ي مضامين در كسوت الفاظ توانا است        
نگارش درآمده است ، و هر يك بنا به فراخـور ديـد نويـسندگان و مجـال آنـان نقـشي از چهـره ي او و            

اينك ما در اين مقال برآنيم تا با توجه به فرصت محدودمان و به صورت   . شعرش را به تصوير كشيده اند       
  . سخن پارسي بپردازيم،و از منظرشكل شناسيبه شعر او بنگريماختصار به جلوه اي ديگر از شعر استاد

  :در اين مقاله مباحث زير مطرح شده است 
  ارتباط شعر با زبان ؛-1
   ارتباط شعر قيصر امين پور با  زبان ؛-2
   بازي با حروف و كلمات؛-3
   جايگاه قافيه و رديف در اشعار قيصر امين پور؛-4 
  عر قيصر امين پور؛ جايگاه موسيقي دروني در ش-5
   جايگاه موسيقي معنوي در شعر قيصر امين پور ؛-6
  .ساختن قرينه هاي لفظي -7
  

  .قيصر امين پور، واژه، هم آوايي،شعر ، موسيقي: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 س دانشگاه علوم پزشكي سبزوارمدر 
س دانشگاه تربيت معلّم سبزوارات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد مدردانشجوي دكتري زبان و ادبي          
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  تزريق در شعر عصر صفوي

  دكتر عليرضا فوالدي
 رقيه فراهاني

  
هـا  آن. هاسـت عوامـل ظهـور و افـول سـبك             يكي از موضوعات مهم براي تحقيقات ادبي، بررسي         

شان نيـز حاصـل   آيند و از ميان رفتناي دو جانبه ميان جامعه و ادبيات پديد مي       مهموالً در فضاي رابطه   
تـوان آن   در شعر فارسي عصر صفوي، با سبكي به نام تزريق مواجهيم كه مي            .دگرگوني همين فضاست  

در ايـن مقالـه،     .با مكتب ادبي غربي دادائيسم دانـست      را از جهت داشتن وجوه اشتراك فراوان، همسان         
  .ايمهايش را با دادائيسم بررسي كردههاي پديد آمدن آن، همسانيضمن بررسي سبك تزريق و زمينه

  
  .شناسي، تزريق، دادائيسمشعر فارسي، شعر عصر صفوي،سبك: كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كاشان 
  مربي(كارشناس ارشد زبان وادبيات فارسي( 
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   در وغ وغ ساهاب صادق هدايتنوع ادبي قضيه

  يرقيه فراهان
دكتر عليرضا فوالدي

  
       از عوامل حايز اهميت در پيدايش يك نوع ادبي، يكي تقاضاي جامعه اسـت و ديگـري، تيزهوشـي                   

  به ايجاد يك نوع ادبي       -ي ادبي ويژه جامعه  به -ي نيازهاي موجود در جامعه    شاعر يا نويسنده، تا با مطالعه     
يشتر اعتبار دارد كه ضمن نوآوري، از نظر شكل، محتـوا و            مسلماً در اين ميان آن نوع ادبي ب       . همت گمارد 

هاي اجتمـاعي و ادبـي را پـيش روي مخاطـب     زبان، استواري و كشش الزم را داشته باشد و بتواند آسيب  
ي ذهن صادق هدايت است، از ديدگاهي خالقانه به انتقـاد از ادبيـات و               كه ساخته و پرداخته   » قضيه«.بنهد

هاي وغ وغ ساهاب به عنوان      در اين مقاله تالش شده است قضيه      . پردازدخود مي مسايل اجتماعي روزگار    
  .شودترين مختصاتش معرفي ي جزئييك نوع ادبي ويژه و با مطالعه

  
  .نوع ادبي، نقد ادبي، قضيه، وغ وغ ساهاب، صادق هدايت: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
  مربي(كارشناس ارشد زبان وادبيات فارسي( 
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كاشان 



504  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  گويبررسي و تحليل درخواست و تقاضا در شعر شاعران پارسي
  نب فرحناك جهرميزي

  اصغر باباصفريدكتر علي
  

هاي هاي ادبيات غنايي فارسي است كه در طول ادوار مختلف به صورت              مقولة درخواست يكي از گونه    
هـاي مختلـف    شاعران بسته به موقعيت خود در دوره      . گوناگون به وسيلة شاعران زيادي مطرح شده است       

هاي مادي  به طور كلي اين تقاضاها به دو دستة درخواست        . اندشتهتقاضاهاي گوناگوني از افراد مختلفي دا     
 ايـن مقالـه     .انـد هاي متفاوت نسبت به طرح آن اقدام كـرده        شود كه شاعران به شيوه    و غيرمادي تقسيم مي   

.  صورت گرفته اسـت گويهايي است كه توسط شاعران پارسي بررسي و تحليل تقاضا و درخواست    شامل
 در اين بررسي شـرايط و موقعيـت خـاص جامعـة ايـران و تـأثير اوضـاع سياسـي،                      الزم به ذكر است كه    

هـا  چنانكه در برخي دوران   . اي بر شعر شاعران، مورد توجه قرار گرفته است        اجتماعي و فرهنگي هر دوره    
به خصوص در شعر دوران اوليه اين موضوع مورد توجه شاعران بسياري قرار گرفتـه اسـت و در برخـي                     

يابيم كه اين اشعار گذشـته از       هاي منظوم درمي  با دقت و تفكر در اشعار تقاضايي و خواسته        .ترها كم دوران
كشد اي را روشن و شفاف به تصوير مي       هاي تاريخي و اجتماعي هر دوره     هاي زباني و هنري، زمينه    ارزش

قتـصادي  و بيانگر وضعيت معيشت شاعران در عصرآنهاست كه متـأثر از مـسائل سياسـي و اجتمـاعي و ا                   
 كنندة ابعاد مختلف تاريخ و فرهنگ دوران خاص         روزگارشان بوده است و به همين دليل شاعران منعكس        

  .اندخود بوده
  

  . تقاضا و درخواست، شعر، شاعر،  قطعه، قصيده، حسن طلب:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان   
دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان   



 505  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  ي اشعار نيما و مورفولوژي آنهاي طنز در آيينهجلوه

                                                                       دكتر رضا فرصتي                            
 جويباري

                                                                                                   فاطمه شيردست

  
نمـا و پارادكـسيكال ، مبالغـه و         ن، با بيـاني متنـاقض     اي است كه خالق آ             طنز شگرد بياني هنرمندانه   

آرايد هاي اجتماعي را به زبان شوخي مي      اي انتقادي ، مشكالت و ناهنجاري     و با روحيه  ... اغراق ، تشبيه و   
نيما يوشيج پدر شـعر نـو و مسندنـشين مدرنيتـه در شـعر              .كند  و با لبي خندان از دلي پرخون حكايت مي        

هـاي موجـود در     ي تـضادها و تنـاقض     مدار با مشاهده   يك شاعر اجتماعي و مردم     معاصر فارسي به عنوان   
هـاي مـضموني ديگـر و       بود ، توانست در كنار گونه     جامعه كه در عصر استبداد پهلوي به اوج خود رسيده         

ي طنز را هم در شعر خود بگشايد و به صورت مـضمر             ي خود ، دريچه   جهت ساخت آرمان شهر شاعرانه    
ي اجتماعي و فرهنگي را در قالب طنز و لطايف ديگر به تصوير بكـشد               هاي عديده  ، نابساماني  و يا آشكار  

طنز نيما بيشتر براساس موقعيتي كه در زنـدگي وي ايجـاد گرديـد سـروده شـده،بنابراين مثـل شـعراي                .  
طنزهـاي خـود را در     نيما بيشتر   . توان رد پاي طنز را به روشني دنبال كرد          طنزپرداز در لحن و بيان او نمي      

طنـز  . است،با اين حال نخستين كسي بود كه پاي طنز را به شعر نو باز كرد                قالب كهن وغيرنيمايي سروده   
در . تر اسـت    او در شعرهاي كالسيك شيرين تر و ساده تر و در شعرهاي نو تلخ تر ، هنري تر و ديرياب                   

بپردازد،سپس » هزل«و  » هجو«ي آن با    و مقايسه است تا به تعريف مجمل از طنز        اين مقاله نگارنده كوشيده   
-هاي گوناگون طنز در اشعار نيما را بررسي نمايد و در پايان به تحليل محتوايي مـصداق                ها و شيوه  تكنيك

  . شده در آثار نيما بپردازد هاي يافته
  

  .   طنز ، مسائل اجتماعي ، شعر نو ، هنر ، طنز تلخ و شيرين :كليدواژه ها 
   

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر 
 نور بابلانشگاه پيامدانشجوي كارشناسي ارشد د 



506  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  ي به موسيقي نثر در رمان سرگذشت حاجي باباي اصفهانينگاه

  سيد حميد فرقاني
         

شود و در بعضي از متون نثر زبـان فارسـي            كاربرد عنصر موسيقي تنها به متون منظوم و شعر محدود نمي          
سي اين شيوه از نثر نويسي را كه در سبك شنا         . نيز كاربرد جمالت و قطعات موزون به خوبي نمايان است         

شود در آثاري همچون مناجات نامه خواجه عبـداهللا انـصاري و تعـدادي              شناخته مي » نثر موزون «با عنوان   
توان بـه   گلستان سعدي را نيز مي    . توان ديد ديگر از متون صوفيانه، همچنين اكثر نثرهاي فني و مصنوع مي          

 شيوه به تقليد و يـا الهـام از نثـر           اين. عنوان بهترين نمونه از نثر موزون و آهنگين در ادب فارسي برشمرد           
يكي از اين نويسندگان ميرزا حبيب اصفهاني       . گلستان، تا دورة اخير مورد توجه تعدادي از نويسندگان بود         

با تلفيق زبان عاميانه و نثر موزون، نثـري عـام           » سرگذشت حاجي باباي اصفهاني   «است كه در ترجة رمان      
ستفاده از جمالت و عبارات موزون به همراه ديگر صنايع لفظـي            فهم و خاص پسند پديد آورد؛ چنان كه ا        

هاي سبكي رمـان    انجامد، بسامد بااليي دارد و اين امر از ويژگي        كه به ايجاد توازن و موسيقي در نثر او مي         
شناسان براي توصيف شود تا با توجه به الگويي كه زبان در اين مقاله كوشش مي    .آيدياد شده به حساب مي    

ن انواع توازن به دست داده اند، صنايع بـديعي و شـگردهايي را كـه ميـرزا حبيـب اصـفهاني بـراي                        و تبيي 
آهنگين كردن نثر خود به كار گرفته است، در سه سطح تحليل آوايي، واژگاني و نحوي، بررسي و تحليـل               

هـاي آن در نثـر      مونهبنابراين ابزارها و صنايعي كه در آفرينش موسيقي در نثر تأثير دارند، همراه با ن              . شود
نتيجـة  . شـوند كتاب سرگذشت حاجي بابا اصفهاني، با توجه به اين سه سطح، طبقه بندي و توصـيف مـي          

دهد كه از ميان اين ابزارها، صنعت سجع و پس از آن جنـاس و ترصـيع و                  حاصل از اين بررسي نشان مي     
ن بـسامد و تـاثير موسـيقايي را در          موازنه كه از صنايع مطرح شده در سطح توازن واژگاني هستند بيـشتري            

-صنايعي هم كه به ايجاد توازن نحوي و توازن آوايـي مـي            . كتاب سرگذشت حاجي باباي اصفهاني دارند     

الزم به ذكر است كه اگر چـه        . انجامند، پس از توازن واژگاني، در ايجاد موسيقي در اين كتاب نقش دارند            
 نظم ارائه شده است، اما براي تحليـل عنـصر موسـيقي در              هاي توازن در متون   اين الگو براي بررسي گونه    

نيز عامل ديگـري اسـت      » ريتم گفتار   «وزن طبيعي گفتار يا     .نثرهاي موزون و آهنگين نيز كامالًًً كاربرد دارد       
هاي آن در كتـاب  كه در كيفيت موسيقايي متون نثر تأثير قابل توجهي دارد كه اين عامل نيز به همراه نمونه     

  .جي باباي اصفهاني مورد بررسي و تحليل قرار گرفته استسرگذشت حا
  

موسيقي نثر، سبك شناسي زبانشناختي، سرگذشت حـاجي بابـاي اصـفهاني، ميـرزا حبيـب                : كليد واژه ها  
  اصفهاني

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد 
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  ي چند مفهومبرابرنهاد آثار داستاني مصطفي مستور و ريموند كارور در حيطه

   مربي- فرزانه فروزاني 

  
تـر  رود كـه بـيش    ي ادبيات داستاني امريكا به شمار مـي       هاي شاخص در حيطه   رور از چهره       ريموند كا 

تـر مـوارد،   در ايران، نام كارور در بيش     . ي داستان كوتاه متمركز بوده است     هاي ادبي او، در حوزه    هنرنمايي
-با ايـن . شسته استپرداز آثار كارور، ندر كنار نام مصطفي مستور، داستان نويس معاصر و مترجم و نظريه  

كه مستور، خود سبكي مستقل و منحصر به فرد را در نويسندگي ابداع كرده اسـت، دنيـاي ذهنـي او گـاه                       
شود كه اين امر، برخي اشتراكات را در آثار اين دو نويسنده دامن             خواسته يا ناخواسته به كارور نزديك مي      

ي ساختار و تكنيك بـوده اسـت، امـا بررسـي            هاي كارور و مستور بيشتر در حوزه      هرچند شباهت . زندمي
هايي مشترك را در آثار خود بـه        مايهها و درون  دهد هر دو نويسنده، گاه ويژگي     زمان آثار آنان نشان مي    هم

را به نام خويش    ي يادشده زده و آن      مايهها رنگ خويش را به درون     اند،در حالي كه هريك از آن     كار گرفته 
ي مـشترك كـه در آثـار كـارور و           مايـه وهش تالش شده تا چند ويژگي و درون       در اين پژ  .ثبت كرده است  

ها در  مايهي پردازش و تشابه و تفاوت اين درون       مستور مورد توجه قرارگرفته است، با هم مقايسه و شيوه         
  .   ي يادشده تحليل و بررسي شودآثار دو نويسنده

  
  . مذهب، نمادتنهايي، شاعرانگي متن ، عشق،كودكي،: كليد واژه ها
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  ها در داستان هماي چهرزادواكاوي وتحليل نمادين شخصيت

  گوستاويونگكارلهاي به آرا و انديشهكرديبا روي
  فرزانه فروزاني 
  دكترعلي محمد پشت دار

  
      شاهنامه ميراث ماندگارايران زمين اثرارزشمند وسترگ ملي و فرايندناخودآگاه قوم ايرانـي اسـت كـه                

هاي آن به صورتي فراگير با معـاني ژرف         حماسه رخ نموده و همين امرسبب شده است تا داستان         درقالب  
-بهـا ظرفيـت     ي گـران  براين اسـاس ايـن گنجينـه      . كندزبان و ادب فارسي خودنمايي      ي  وعميق درگستره 

هـاي  داراست وجوالنگاهي است كه انديـشه     ي پژوهش وكاوش  هاي گوناگون را در گستره    برتابيدن نظريه 
حال آن كـه يكـي از   . كندناب درآن فرصت بروزمي يابد و مجالي براي تحقيقات ميان رشته اي فراهم مي         

بخش هاي مهم اين اثر، بخش تاريخي آن است كه درقياس با قسمت هاي اسـاطيري وحماسـي از اقبـال                     
هاست  اين داستان  ازي اسفنديار يكي  داستان هماي چهرزاد دخت بهمن و نوه      . كمتري برخورداربوده است  

 وفـراز و    مـضمون  و تفـاوت     رغـم زيبـايي   كه علي اولين زن درشاهنامه است ؛ داستاني     كه روايت پادشاهي  
ازسـوي  .  تـاكنون بـدان پرداختـه نـشده اسـت          دارابفرودهاي پركشش در مـسير قهرمـان داسـتان يعنـي          

دسـت دهـد،     ونتايجي مفيد وكاربردي به    تواند ابزار پژوهش در شاهنامه باشد     ميكه  هايياز زمينه ديگريكي
-موضـوعĤركي . هاي كارل گوستاويونگ روانشناس سوييسي اسـت      هاي روانشناسي و آرا و انديشه     ديدگاه

 شـده يكـي از ديـدگاه هـاي اساسـي و فراگيـر               ترجمـه ...  مثـالي و   الگو، صـورت  كهندر فارسي كه  تايپ
داند كه اگرچـه    رواني مختلف مي  هايز سيستم وي شخصيت را واحدي متشكل ا     . روانشناسي يونگ است  

-مـن : ايـن سيـستم هـا عبارتنـد از        .  ديگر جدا هستند، ولي تاثيري متقابل نسبت به يكـديگر دارنـد            ازهم

هـاي   الگوهـا صـورت  كهن. و سايهفردي، ناخودآگاه جمعي، پرسونا، آنيما، آنيموس   ياخودآگاه، ناخودآگاه   
و در  منتقــل شــده  بــه نــسل هزارســاله ازاجــداد بــشر، نــسليني چنــدمــشتركي هــستند كــه باســابقه

-طبيعت گوناگون   رسيدن به مرز خودآگاهي در نمادهاي     ها براي صورتاين. اندگرفتهضميرناخودآگاه جاي 

ثـر  اين ا كهچهرزاد دريافتيمهمايدقيق داستان با بررسي. يابند نمود مي شوند و درآثار هنرمندان   گر مي جلوه    
دارد، پس برآن شديم تـا در ايـن جـستار داسـتان پادشـاهي همـاي و                  بسيارخواني هم با آرا و اقكار يونگ    

 قـرار   مـورد نقـد و پـژوهش       يونـگ فرزندشداراب را از منظر اسطوره شناختي و آراي روانشناسي تحليلي         
فرايند فرديت  اال و نيز مساله      مادر، كودك، قهرمان، پيرخرد، خويشتن، سايه، من، ماند        الگوهايوكهندهيم  
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ي كار خـويش سـازيم بـدان اميـد كـه در             مايهوگذر از آب را درارتباط با قهرمان اصلي اين داستان دست          
  .هرچند اندك برداشته باشيمگامياي هاي ميان رشتهمسير پژوهش

  
  .الگو،ماندال، يونگشاهنامه، فرايندفرديت، كهن: كليد واژه ها 
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  شناسي در تحليل متون ادبي هكاربرد نشان

   دكتر سهيال فرهنگي

 
شناسـي، منطـق،      گيـري از زبـان      اي است كه با بهـره       رشته  رويكردي ميان ) semiotics(شناسي         نشانه

هاي   توان براي بررسي اليه     شناسي مي   از نشانه . پردازد  پديدارشناسي و نقد ادبي به تجزيه و تحليل متون مي         
 –... اعم از متون نوشتاري، ديداري، شنيداري، نمودهاي فرهنگـي، خـوراك، پوشـاك و                –پنهان هر متني    

شناختيِ متون ادبي در مقايسه با ساير متـون از جـذّابيت بيـشتري برخـوردار                  بهره گرفت، اما تحليل نشانه    
. يـستند رمزگانهاي نظام ادبي مانند رمزگان عالئم راهنمايي و راننـدگي صـريح، واقعـي و شـفّاف ن                 . است

تـر از سـاير    شـناختي از نـوع مـبهم، خيـالي و شـناورند و رمزگـشايي از آنهـا پيچيـده         رمزگانهاي زيبـايي  
 توجه بـه   -اي   همچون ساير نظامهاي نشانه    -هاي متون ادبي    همچنين براي درك معاني نشانه    . رمزگانهاست

ـ   بافت بسيار حائز اهميت است، زيرا نشانه خـارج از نظـام نـشانه              چگـونگي خـوانش   . معناسـت  ياي آن ب
شناسي با شگردهاي ادبي از قبيل استعاره،   شناسانة متون ادبي اعم از شعر و روايت و نوع رابطة نشانه             نشانه

بررسيها نـشان   . نماد، اسطوره، مجاز و كنايه موضوعي است كه اين مقاله به دنبال بررسي و تبيين آن است                
هـاي   شناسي، رمزگـشايي متـون ادبـي و شناسـايي اليـه       روايتتواند در عرصة شناسي مي  دهد كه نشانه    مي

هـاي گونـاگون بيـان ازجملـه          ضمني و عميق متون ازجمله متون چندصدايي و متوني كه در آنها از شـيوه              
  .استعاره، كنايه و مجاز استفاده شده است بسيار راهگشا باشد

  
  .گردهاي ادبيشناختي، متن ادبي، شعر، روايت، ش تحليل نشانه: ها كليد واژه

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه پيام نور مركز رشت 



 511  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  بررسي تطبيقي شروح مثنوي درباره تمثيل پادشاه و كنيزك

  فاطمه فريدي
  عليرضا مظفري

  
       تمثيل هاي موالنا نيز مانند هر روايت تمثيلي ديگر از طريق داللت اجمالي خبر از مدلولي مي دهـد                   

ـ . كه در اين مقاله از آن با عنوان ژرف ساخت تمثيل يـاد خـواهيم كـرد        صـورت ظـاهر   (ت ميـان دال  دالل
مـراد از   . از نـوع مـشابهت اجمـالي اسـت        ) ژرف ساخت يا پيام اصـلي داسـتان       (و مدلول تمثيل    ) روايت

مشابهت اجمالي اين است كه مدلول شامل تمام اجزاي دال نيست بلكه دال تنها از طريق نوع پيوند اجزاء                   
هرگز نبايد تصور كرد كه تمام اجزاي دال انعكاسي از تمام           اين                      خود نمايندگي مدلول را به عهده دارد بنابر       

شـايد  . اجزاي مدلول است يا بايد همان اجزائي را كه در دال ديده مي شود در مدلول نيز ال محالـه يافـت        
يكي از علل پرخاشگري موالنا نسبت به مريدانش در اعتراض به رفتار حكيمي كه حكم قتـل زرگـر داده                    

ودريافت مشابهت دال و مدلول ايـن                 .رست آن مريدان از داللت اجمالي تمثيل باشد       بود همين عدم درك د    
روايت به دنبال اسناد اعمال شخصيت هاي ظاهري اين روايت به شخصيت هاي بنيـادي و ژرف سـاختي                   

 -را كه ما به ازاء دروني اين شخصيت هستند از هرگونه حكم ظالمانه              » انبياء«اين روايت بودند و ساحت      
گـاهي خـود موالنـا، دسـت بـه كالبـد شـكافي روايـات                .  مبـرّا مـي دانـستند      -چون حكم به قتل بي گناه     

. تمثيليمثنوي زده است و مراد خود را از طرح آن روايات آشكار كرده است اما اين شيوة غالب او نيـست                    
تعريـف  دراين پژوهش ضمن بررسي ژرف ساخت تمثيلي روايت پادشاه و كنيزك در شـروح مثنـوي بـه                  

نويـسنده در   . تمثيل و انواع آن و سپس به ذكر وجه اشتراك و افتراق نظرات شارحان پرداخته شده اسـت                 
راستاي قبول يا عدم قبـول آراء ايـشان، بـه ارائـه ديـدگاه شخـصي از ابعـاد  گونـاگون مـن جملـه بعـد                             

 عنـوان منبـع مـورد       شروحي كـه بـه    . روانشناختي تمثيل كه كمتر مورد توجه شارحان بوده، پرداخته است         
جواهر االسرار و زواهراالنوار خوارزمي،    : استفاده و نقد و تحليل قرار گرفته اند به ترتيب زماني عبارتند از            

شرح مالهادي سبزواري، شرح مثنوي شاه داعي الي اهللا شيرازي، ، شرح كبير انقروي، نقد و تحليل مثنوي                  
  . روزانفر محمدتقي جعفري، شرح مثنوي شريف بديع الزمان ف

  
  .مثنوي، پادشاه و كنيزك ، روايت تمثيلي ، ژرف ساخت ، مقايسه تطبيقي: كليد واژه ها 
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  )ضماير(هاي موالنا به لحاظ متغير ارجاع تحليل گفتمان انتقادي برخي از نامه

  سيده مريم فضائلي
  دكتر شهال شريفي

  
كه با بررسي رابطة ميان زبان و قدرت سـروكار          اي است   رشته       تحليل گفتمان انتقادي رويكردي ميان    

سعي دارد تا با كمك ابزارهاي عيني زباني، الگوهـاي غيرشـفاف نـابرابري اجتمـاعي و                 اين رويكرد   . دارد
 تحليلـي  -در اين مقاله با روش تحقيـق توصـيفي   . زدايي نمايد   ها ابهام مناسبات قدرت را بين افراد و گروه      

هـا در قالـب ضـماير       هشت نامة موالنا دريابيم رابطة قـدرت در ايـن نامـه           قصد داريم با بررسي بيست و       
بـدين منظـور، مخاطبـان      . غيرمستقيم و مستقيم، متصل و منفصل، مفرد و جمع چگونه منعكس شده است            

ها به نوبة خود به     هر يك از اين رده    . خويشاوندان و غيرخويشاوندان  : ها به دو ردة اصلي تقسيم شدند      نامه
هاي سياسيون و مريـدان و ردة غيرخويـشاوندان بـه           ردة خويشاوندان به رده   :  فرعي تقسيم شدند   هاييرده
دهد رابطة بين موالنا و ردة سياسيون نسبت به رابطـة او بـا ردة           نتايج نشان مي  . هاي فرزندان و عروس   رده

والنا در موضع قـدرت     دهد كه سياسيون در زمان م     اين نشان مي  .   و رسمي بوده است    مريدان زياد مؤدبانه  
وجود رسميت هر چند به ميزان كم بين موالنا و ردة مريدان نشانگر اين است كه موالنا بـراي ايـن            . بودند

رابطة بين موالنا و ردة عروس نسبت به رابطة او با ردة فرزندان زيـاد رسـمي                 . رده احترام قائل بوده است    
 در ردة عروس و چه به ميـزان كـم در ردة فرزنـدان               وجود اين رابطة رسمي چه به ميزان زياد       . بوده است 

  . ها احترام قائل بوده استنشان دهندة اين است كه موالنا براي اين رده
  

  هاي موالناهاي ارجاعي، ضماير، نامه تحليل گفتمان انتقادي، قدرت، صورت:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 شناسي همگاني دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي دوره دكتري زبان 
 شناسي دانشگاه فردوسي مشهددانشيار گروه زبان 



 513  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  نقد ترجمه هاي معاصر از قرآن

  دكتر عبدالحسين فقهي
   نژادعفت صفري

  
      ترجمه متون مقدس و در رأس آنها قرآن كريم، هم از جهت سـاختار ممتـاز ادبـي و هـم بـه لحـاظ                      

ترجمه قرآن به زبانهاي گوناگون،     .قداست و حساسيت جايگاه معنوي آن،از دير باز مورد توجه بوده است           
ارائـه  .انكـار ناپـذير اسـت     به منظور رساندن پيام آسماني به مخاطبان، در تمامي جوامع بشري، ضـرورتي              

ترجمه هاي متعدد و گوناگون در دهه هاي اخير و تالش براي تقديم ترجمـه اي موفـق تـر، دقيـق تـر و                        
كاملتر از قرآن به زبان فارسي، بررسي و ارزيابي آنها و تحليل رويكـرد و سـبك هريـك از آنهـارا اقتـضا                        

 .  و مقايسه آنها موضوع اين مقاله استبررسي نمونه هايي از چند ترجمه معاصرومشهورقرآن .ميكند

  
   ترجمه هاي معاصرقرآن- نقد ترجمه- ترجمه قرآن-رجمه متون مقدست: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه تهران 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه تهران 



514  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  بررسي رابطه ي  متقابل محيط و شرايط اجتماعي با انديشه و شعر  شاعران

  نسرين فقيه ملك مرزبان
  ليال ايزي

  
 و چگـونگي  صـورخيال ي  گيـرد، مـسأله     مورد توجه قـرار مـي      از جمله مسائلي كه در بررسي آثار،              

اي متفـاوت، از      گونه  شود كه هر يك از شاعران در آثار خود به           عوامل مختلفي موجب مي   . كاربرد آن است  
كـه در     چنـان . ي شـاعر اسـت       بر انديـشه   محيط و اجتماع   بهره بگيرند؛ يكي از اين عوامل تأثير         صورخيال

ي خيـال شـاعر       است كاربرد كنايه فزوني يابد و يا در محيطي ادب دوست، قوه           آميز ممكن     محيطي خفقان 
در .آيـد   بيشتر به چـشم     ... ي تخييلي، تجسم و       هايي همچون استعاره    پرورش يافته و در نتيجه كاربرد آرايه      
ر  ابعاد تـأثي -عصر   اين دو شاعر هم- عرفي شيرازي و   وحشي بافقي اين پژوهش برآنيم تا با بررسي شعر        

 مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار     صورخيالمحيط بر انديشه و شخصيت هر يك از اين شاعران را از ديدگاه          
هـا مـورد      باشد كـه تمـامي ابيـات آن         مي” االبكار  مجمع“و  ”  خلدبرين“هاي    ي آماري، مثنوي    جامعه. دهيم

ـ              . مطالعه قرار گرفته است    ي و مطالعـات    روش تحقيق در اين پژوهش به صـورت تجزيـه و تحليـل عقالن
اي كه از اين بررسي حاصل شد، حاكي از آن است كه به سبب خفقان حـاكم                   نتيجه. باشد  اي مي   خانه  كتاب

 سايه  خلدبريننگر داشته كه اين مسأله بر تمام مثنوي           گير و منفي     شخصيتي گوشه  وحشي بافقي بر جامعه،   
اجتماعي مناسبي برخوردار بود، در شـعر       جا كه عرفي از رفاه و شرايط          افكنده است؛ از سوي ديگر، از آن      

  .باشد انديش شاعر مي خود از تصاوير و مضاميني بهره برده است كه گوياي شخصيت مثبت
  

  .وحشي بافقي؛ محيط و اجتماع ؛ االبكار مجمع؛ عرفي شيرازي؛ صورخيال ؛ خلدبرين:كليد واژ ه ها

________________________________________________________________________ 
 س(عضو هيئت علمي دانشگاه الزهراء( 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 
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  ستاني معاصرهاي زباني در ادبيات دانگاهي گذرا بر كاربرد پركننده

  محمد هادي فالحي
  پور عبدالرسول صادق

           كورش آزادي
  

هـاي زبـان گفتـار هـستند كـه در گفتـار رسـمي و غيررسـمي                  هاي زباني يكي از نشانه    پركننده          
ـ   هايي كه سخنگو براي ايجاد تأخير در مكالمه به كار مي          به عبارت . نمودهاي متفاوتي دارند   د برد تا بتوان

). 1989بـرون و يـول   (گوينـد  مـي » پركننـده «شود ادامه دهد، مكالمه را به هنگامي كه برايش دشوار مي       
پـور،  مهـدي (كننـد  شان، فضاهاي خالي گفتمان را پـر مـي        ها در حقيقت به دور از معناي حقيقي       پركننده
-ايت، محمدعلي جمـال   صادق هد «ي معاصر از    نامه و نمايش   داستان 30در اين مقاله با بررسي      ). 1378

هـاي  اند زبـان گفتـاري شخـصيت      كه نويسندگان سعي داشته   » علي افراشته زاده، نادر ابراهيمي، و محمد    
-هاي زباني به  پردازيم كه آيا پركننده   هايشان منعكس نمايند، به بررسي اين مسئله مي       داستان را در نوشته   

ها مورد توجـه نويـسنده      نامهها و نمايش   اين داستان  هاي زبان گفتار، در   نماها و نشانه  عنوان يكي از كالم   
  .اند يا خيربوده

  
  پركننده هاي زباني ، ادبيات معاصر، صادق هدايت: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات فارس 
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات فارس 
آزاد واحد علوم و تحقيقات فارس استاد دانشگاه  



516  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  تطبيق ديدگاه هاي سهراب سپهري وجبران خليل جبران

  در ارائه ي آرمان شهر عرفاني
         رحمان فالحي مقدم
       علي اكبر كمالي نهاد

  
      دراين مقاله آرمان شهر عارفانه ي سهراب سپهري وجبران خليل جبران ازخالل آثارآن دو  شـاعربه                  

صورت تطبيقي موردبررسي قرارگرفته است؛از آنجا كه هردوشاعر دردامان طبيعت بزرگ شده انـد، جـاي                
ا نيـز در همـين    آرمـاني خـودر   جاي آثارشان نيز سرشار از حضور وظهور عناصر طبيعت مي باشد ومدينه      

طبيعت ساده به نمايش گذاشـته ا نـد وچـون دغدغـه  نجـات خـود و بـشر نـوع خـود رادارنـد،بنابراين                            
همه . مدينهگمشد ه شان كامال رنگ وبوي عارفانه دارد  ودر پهنه طبيعت بكر وآرام نمود عيني يافته است                 

دامه مـي دهنـد وهـيچ كاسـتي ،          عناصر طبيعت طبق همان قانون  وفطرت خدادادي اوليه به زندگي خود ا            
نقص، زشتي ، بي عدالتي، منت گذاشتن وظلم وتجاوز وجودندارد ، همه زبان هم را مي فهمند و به ياري                    

. از رفتار ناعادالنه حاكمان وتقليد كوركورانه ي زيردسـتان  خبـري نيـست               . و دستگيري هم مي پردازند      
ز آن ،تجلي خدارا به تمام و كمال به نظاره نشـسته            سپهري وجبران با تامل درطبيعت بكر ودرس آموزي ا        

  .اند و انسان ها را به تدبر و درس آموزي از طبيعت تشويق كرده اند
   

  .سهراب سپهري ،جبران خليل جبران،عرفان وطبيعت،ادبيات تطبيقي، آرمان شهر:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 مدرس دا نشگاه آزادواحد دهدشت 
  آموزشي معلمان زبان و –دانشجوي دكتري زبان و  ادبيات فارسي دانشگاه اراك دبير اتحاديه ي انجمن هاي علمي 

 ادبيات فارسي كشور



 517  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  تطبيق ديدگاههاي سهراب سپهري وجبران خليل جبران

  ن شهر عرفانيدر ارائه ي آرما
  رحمان فالحي مقدم
  علي اكبر كمالي نهاد

  
دراين مقاله آرمان شهر عارفانه ي سهراب سپهري وجبران خليل جبران ازخالل آثارآن دو  
شاعربه صورت تطبيقي موردبررسي قرارگرفته است؛از آنجا كه هردوشاعر دردامان طبيعت بزرگ شده اند، 

 آرماني خودرا نيز در  ر وظهور عناصر طبيعت مي باشد ومدينهجاي جاي آثارشان نيز سرشار از حضو
همين طبيعت ساده به نمايش گذاشته ا ند وچون دغدغه  نجات خود و بشر نوع خود رادارند، بنابراين  

همه . مدينهگمشده شان كامال رنگ وبوي عارفانه دارد  ودر پهنه طبيعت بكر وآرام نمود عيني يافته است
 همان قانون  وفطرت خدادادي اوليه به زندگي خود ادامه مي دهند وهيچ كاستي ، عناصر طبيعت طبق

نقص، زشتي ، بي عدالتي، منت گذاشتن وظلم وتجاوز وجودندارد ، همه زبان هم را مي فهمند و به ياري 
. از رفتار ناعادالنه حاكمان وتقليد كوركورانه ي زيردستان  خبري نيست . و دستگيري هم مي پردازند 

سپهري وجبران با تامل درطبيعت بكر ودرس آموزي از آن ،تجلي خدارا به تمام و كمال به نظاره نشسته 
  .اند و انسان ها را به تدبر و درس آموزي از طبيعت تشويق كرده اند

  
  .سهراب سپهري ،جبران خليل جبران،عرفان وطبيعت،ادبيات تطبيقي، آرمان شهر:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 مدرس دانشگاه آزادواحد دهدشت 
 آموزشي معلمان زبان و –ه اراك دبير اتحاديه ي انجمن هاي علمي دانشجوي دكتري زبان و  ادبيات فارسي دانشگا 

 ادبيات فارسي كشور



518  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  هاي سمفوني مردگان، ل ذهن در داستانبررسي جريان سيا

  شازده احتجاب، سنگ صبور و تسخيرشدگان
  زهرا فالمرزي
  راشين مسيبي

  
      در سير روايت يك داستان گاه نويسنده از قول خود به بيان مسائل مي پردازد و حوادث را از منظر 

 اطالع رساني و آگاه ساختن خود شرح و توضيح مي دهد و در اين راستا برخي مواقع قصد راوي صرفاً
مخاطب از رويدادهايي است كه به وقوع پيوسته است و در اصل، فضاي روايت گونه ي داستان ايجاب 
مي كند تا نويسنده آنچه به وقوع پيوسته است را به تفصيل شرح دهد  اما گاه راوي خويش را مخاطب 

از . ش مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهدمي سازد و بررسي و شرح و توضيح اتفاقات را در ذهن خوي
در اين پژوهش نگارنده بر آن است صور خيال را . اين تكنيك در ادبيات با عنوان صورخيال ياد مي شود

تعريف نموده و به بررسي عناصر صور خيال در رمان هاي سمفوني مردگان ، شازده احتجاب، سنگ 
تعاريفي كه در كتب نظريه هاي ادبي از آن ارائه صور خيال مطابق . صبور و تسخير شدگان بپردازد

گرديده است توجه به سطوح پيش گفتار تكلم است، به اين معنا كه حوادث، گفتگوها، مسائل و به طور 
كلي امور مختلف از ذهن فرد مي گذرد و وي آن را بدون رعايت قواعد دستور زباني و بدون در نظر 

الحظه ي رابطه ي منطقي و رعايت توالي داستاني بيان مي كند گرفتن اصول نگارشي و همچنين بدون م
  .و در واقع بي نظمي ناشي از عدم رعايت موازين كالمي در آن مشهود است

  
  .صورخيال، روايت، سمفوني مردگان، شازده احتجاب، سنگ صبور، تسخيرشدگان: كليد واژه ها 



 519  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  اي،ديني و تاريخي اسطوره بررسي تطبيقي نام بزرگان

   دكتر محمد فوالدي
 دكتر يحيي كاردگر

  
به .آيند شمارمي ها به بارزترين نمودهاي حيات فرهنگي،اجتماعي،سياسي و اقتصادي ملت از  يكي      نامها

از اين روبررسي تحول .اي كه همزمان با تحول ملت ها،نامها نيز دگرگون مي شوند گونه
ييروتحول ملت هاونشانگردغدغه هاي آنان تاريخي مي تواندگوياي چگونگي تغءنامهادرگستره

ثيري ويژه در رويكردهاي گوناگون ملل ءازآنجاكه نام آوران ديني ومذهبي وحاكمان هردوره، تا.باشد
در اين مقاله .دارند،بررسي نام اين بزرگان مي تواند درتبيين سياست هاي حاكم هردوره نيز به كار آيد

نام آنها، تحوالت ادوار ء هاي حماسي،ديني وتاريخي و درآيينهكوشيديم با بررسي نام آغازگران سلسله
پژوهش حاضر نشان مي دهد كه در نامگذاري افراد،سيماي . مختلف را مورد نقد و تحليل قرار دهيم

ظاهري و جسماني آنها،چگونگي احوال مادي و معنوي ادوار،آرزوهاو آمال ملل،اخالق رايج 
به گونه اي كه مي توان نامها را منبع بسيار .  هبي،نقش اساسي دارداعصاروسرانجام اعتقادات ديني و مذ

  .مهمي جهت تحقيق و پژوهش در تبيين سيماي ملل به شمار آورد
  

  .نامها،ادواراسطوره اي،ديني و تاريخي ،حيات مادي و معنوي:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار زبان وادبيات فارسي ،  دانشگاه قم 
 دانشيار زبان وادبيات فارسي ، دانشگاه قم 



520  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  هاي رمانتيسم در اشعار حسن هنرمنديجلوه

  يعقوب فوالدي
  ايوب اميدي

 

 -ي سي با مجموعه اشعار خود      حسن هنرمندي يكي از شاعران مشهور معاصرِ ايران است كه در دهه
ي مشروطه به اين طرف، ي رمانتيسم ايراني كه از دورهروحيه.  شهرت خاصي در ايران پيدا كرد-هراس

صر ايران جريان دارد از رمانتيسم غربي تأثيراتي پذيرفته است و به شكل و جرياني قدرتمند در شعر معا
توان هاي رمانتيسم شعر فارسي را مياي كه زيباترين جلوه گونهبه. در ذهن و زبان او بسيار پررنگ است

اين پژوهش برآن است كه ضمن بيان مضامين و مباني .  اين  شاعر ديد"هراس"ي شعر در مجموعه
-هايبرجسته هنرمندي بپردازدوخصيصهاصول رمانتيسم، به تأثيرگذاري اين اصول بر ذهن و زبان حسن

  .يرمانتيك رادراشعاراوبكاودوباذكرشواهدشعري،ابعادومختصاتاينمقولهرابنماياند
  

  .حسن هنرمندي، رمانتيسم، احساسات فردي، ، يأس و نااميدي، مرگ: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 
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  ميرزا و ادبيات عربايرج

  مهدي فيروزيان
  

براي ادبا و شعرا فرضي سنّتي و ... مثال، آيات و احاديث و از ديرباز آشنايي با ادبيات عرب، ا  
را تجربه كرده ) گرايي و تجددكهن(ميرزا كه حداقل دو دورة شاعري ايرج. ناپذير بوده استاصلي تخطّي

همچنين در دورة نخست به فرهنگ . در هر يك از اين دو دوره به زبان و ادب عربي توجه داشته است
در اين مقاله با در نظر داشتن تمايز سبكي . حاديث توجه آشكاري نشان داده استاسالمي و قرآن و ا

: ميان اين دو دوره، تأثير زبان عربي در ديوان ايرج در چند بخش تقسيم و بررسي شده) ادبي و فكري(
يث را توان اثرپذيري ايرج از احادفقط آن دسته از كاربردها كه در آنها با تكيه بر لفظ مي( حديث -قرآن

 . لغات، تعبيرات و صرف و نحو عربي- امثال و ابيات عربي-)اثبات كرد
  

 .ميرزا، زبان و ادبيات عرب، قرآن، حديث، صرف و نحوايرج: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 ي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهراندانشجوي دكتر 
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  باد ايام

  )بررسي نشانه ي باد در اشعار محمد رضا شفيعي كدكني(
  پرند فياض منش
 سميه حاجتي

        
  
ي واژگاني برجسته در شعر فارسي است كه بسياري از شاعران براي انتقـال              ها  يكي از نشانه  » باد«

ي واژگاني در نوشتار به صورت بسيط وگاه در ضمن  اين نشانه.اند پيام خود به مخاطب از آن استفاده كرده      
ي ي باد استفاده كرده تـا معـان    تركيب به كار رفته است؛يعني شاعر ازرهگذر تحديد وتعميم واژگان از واژه           

ي   ي باد با تكيه بر عنصر تقابل در چهـره           بررسي نشانه . هاي جديد خلق كند     و مفاهيم متفاوت را با تركيب     
باد در  .ي حاضر بدان پرداخته است      اي است كه مقاله     كدكني مسأله   اي آن در مجموعه اشعار شفيعي       اسطوره

 خـود را درايـن اشـعار    هاي مختلف بـه كـار رفتـه،فراز وفرودهـاي خـاص         اشعار شفيعي كدكني به شكل    
كـاركرد آن در ايـن       شكل اهورايي باد در كنار دنياي اهريمني آن قرار گرفته كه البته باد و واژگان هـم                .دارد

هاي تناسبيِ هم نشين با باد، بسيار ملمـوس و            مجموعه.اند  تر ساخته   ها  تصوير ايزدي باد را نمايان        مجموعه
ها به ترتيب خوب و ويرانگر اسـت در برخـي مـوارد                مجموعه ي نسيم وطوفان كه در اين       اند وچهره   عيني

  .رنگ مي بازد
  

 .نشانه، باد، شعر،شفيعي كدكني:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشگاه آزاد اسالمي،واحد صحنه،گروه زبان وادبيات فارسي،صحنه،ايران 
 دانشجوي دكتري زبان وادبيات فارسي دانشگاه گيالن 
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  بررسي اصول و معيارهاي ادبيات كودك و نوجوان در

  ي ابتدايي ايراناشعاركتابهاي فارسي دوره
  دكتر حسين قاسم پور مقدم
  دكتر بهمن زندي
  پورچيستا عليزاده

  
ي ابتدايي آنچه در اين پژوهش مد نظر بوده است بررسي اشعار موجود در كتاب هاي فارسي دوره

آوري اطالعات و ارزيابي، اي استفاده شده است و براي جمعدراين تحقيق از روش كتابخانه. ايران است
در ايران و ي ادبيات كودك كتابهاي مربوط به تاريخچه: ي اولمرحله: مراحل ذيل صورت گرفته است
. هايي از ادبيات كودك در چند كشور به عنوان مثال بررسي شده استجهان مطالعه گرديده و نمونه

ي شناخت كودك، رشد كودك، ويژگيها و ها و مقاالتي كه در زمينهكتابها، مجالت، جزوه: ي دوممرحله
رشته مورد مطالعه قرار ي دبستان نگاشته شده و نيز نظريات بزرگان اين خصوصيات كودك در دوره

ها و ي دبستان مالكبا توجه به خصوصيات و ويژگيهاي كودكان در دوره: ي سوممرحله. گرفته است
ي كارشناسان و روانشناسان كودك و متخصصين فن در اين زمينه بررسي معيارهاي شعر كودك، نظريه

ي ابتدايي دك، كتابهاي فارسي دورهبعد از بررسي كتب مربوط به ادبيات كو: ي چهارممرحله. شده است
با : ي پنجممرحله. ها و معيارهاي شعر كودك مورد مطالعه  قرار گرفته و جدول بندي شده استبا مالك

ي هر ي ابتدايي، اشعار منتخب و نمونهاستفاده از روش مصاحبه از تجربيات معلمين كالسهاي پنج پايه
 معيار و مالك 1160 شعر با 58از . ه تجزيه و تحليل شده استي كودكان بودپايه كه بيشتر مورد عالقه

 مالك و معيار 79 و 93,18%مالك و معيار مطابقت دارد كه برابر است با 1081زباني، رشدي، ادبي، 
   .6,81%مطابقت ندارد كه برابر است با 

  
  . كودك، كتاب فارسيي ابتدايي، شعر،ادبيات فارسي، ادبيات كودكان و نوجوانان، دوره: كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 عضو هيئت علمي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
 عضو هيئت علمي پيام نورتهران جنوب 
  آموزش زبان فارسي پيام نوردانش آموخته ارشد 
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  )لكاني(رهيافتي روانكاوانه : بررسي مفهوم و كاركرد ميل در ليلي و مجنون نظامي گنجوي

  عاطفه قاسم نژاد
  در هــر دلي از هواش ميلي     

  گيسوش چو ليل و نام ليلي
  

ادبيات فارسي گنجينه ي بي نظيري است كه رويكرد هاي نوين در عرصه ي نقد ادبي ، تنها 
جستار پيش رو، . ايانگر گوشه اي از پيچيدگي ها و ظرافت هاي ادبي، فلسفي و روانكاوانه آن استنم

ضمن بررسي مفهوم ميل در عرصه ي تاريخ و فلسفه، اين واژه را بنا به تحليل رويكرد ژك لكان روانكاو 
بر مبناي رويكرد در اين راستا، تحليل فرهنگ عام .بررسي مي نمايدليلي و مجنون معاصر فرانسوي در 

روانكاوانه ي لكاني، از طريق فيلسوف و جامعه شناس معاصر اسلواي ژيژك در ادبيات بررسي گرديده و 
اين بررسي بر آن است تا  به اين پرسش كه قيس، شخصيت اصلي . در اين اثر بكار گرفته مي شود

ز طريق مفهومي روانكاوانه بررسي داستان منظوم ليلي و مجنون، از چه رو به اين نام شهرت مي يابد را ا
مجنون، نامي كه قيس بدان اطالق مي يابد، خود به تنهايي لزوم بهره گيري از رهيافتي روانكاوانه را . نمايد

جنون ، در اين بررسي، نه به عنوان نوعي بيماري رواني كه به عنوان جزء الزمه ي . توجيه مي نمايد
  .رسي مي گرددوجودي مجنون در امتدادي اليتناهي بر

  
  .ميل، لكان، مجنون، هدف ميل، گفتمان خرد گريز، خرد محور:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات انگليسيعضو هيأت علمي مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي حافظ شيراز  
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  طرح ساختار قصيده در ديوان انوري

  سعيد قاسمي پرشكوه
  

انوري از شاعران قرن ششم هجري و از شاعران دورة گذار از سبك خراساني به عراقي است و 
هاي از اين روي در سروده. بردنابين يا حد واسط به سر ميدر واقع از جمله شاعراني است كه در دورة بي

در حقيقت كساني . هايي از سبك عراقي را جستجو كردهاي سبك خراساني و نشانهتوان بن مايهوي مي
هاي سبك خراساني استفاده و زمينة چون انوري و مجيرالدين بيلقاني و ديگر شاعران سبك بينابين از مايه

افزون بر تغيير و تحول مضامين و مفاهيم رايج در دورة نخست . اندراقي را فراهم كردهپيدايش سبك ع
توان شاهد دگرگوني هاي شاعران در دورة واسطه، ميو تغيير نسبي ديدگاه) خراساني(= شعر فارسي
-، در دورهها مانند مسمط در دورة ميانين و پس از آنبرخي از اين قالب. هاي شعري نيز بودساختار قالب

بند كه از بند و ترجيعهاي بعدي مثل عراقي و هندي بسيار كمرنگ شده است و برخي نيز مانند تركيب
مورد أخير نوعي تغيير . هاي اصلي و اوليه استاند، تغيير شكل يافتة قالبقالب اصلي قصيده پديد آمده

شود، اما افزون اي شعري ارزيابي ميهدر ساختار بروني قالب شعري است و در حوزة تحول بروني قالب
هاي اي از تحول بروني را نيز در قالبها به يكديگر، گونهبر اين گونه دگرگوني بروني و تبديل قالب

ها قصيده است كه در دورة حد واسط و در اشعار شاعران از جملة اين قالب. توان دنبال كردشعري مي
در اين جستار . شودل شده است و در اجزاء آن تحوالتي ديده مياين دوره در ساختار آن تغييراتي حاص
ها در قصايد ديوان انوري مورد بررسي قرار گيرد و در حقيقت تالش بر اين است كه اين دگرگوني

نگاهي است به ساختار قصيده در ديوان انوري و در آن نخست به ساختار و اجزاء اصلي قصيده در شعر 
اخته شده است و سپس ساختار قصيده و انحراف از معيارهايي كه بويژه در شاعران پيش از وي پرد

شود، مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت طرح ساختار قصايد انوري هاي انوري ديده ميساختار قصيده
  .با نامگذاري آنها ارائه شده است

  
ايد انوري، طرح ساختار قصايد ، انحراف در ساختار قص، اجزاي اصلي قصيده انوري، قصيده:كليدواژه ها

  .انوري
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  و خمسة نظامي گنجوي) ع(مفاهيم مشترك در ديوان منسوب به امام علي 

  سعيد قاسمي پرشكوه
  

ماية هايي كه در طول تاريخ بنپر است از تعاليم و آموزه) ع(ديوان اشعار منسوب به امام علي 
ها به اندازة توان و هضم شيعه و سنّي از اين آموزهشعر فارسي بوده است و همة بزرگان ادب فارسي از 

اند و اين موضوع در آثارشان به خوبي روشن اند و به قدر تشنگي خود از اين دريا چشيدهخود بهره برده
هاي بسياري دربارة تأثير سخنان آن حضرت بر ادب فارسي ها و مقالهاست و با وجود اينكه تا كنون كتاب

رآمده است، هنوز جاي تحقيق بيشتر در اين زمينه خالي است و ضرورت پژوهش در به رشتة تحرير د
توان در حوزة ادبيات تطبيقي آثار هر يك از سخنوران اين مرز از اين روي مي. شوداين زمينه احساس مي

يز با در پژوهش حاضر ن. و بوم را مورد بررسي قرار داد و اين تأثير پذيري را در آثار ادبي دنبال كرد
السالم، كه برخي ها و مفاهيم مشترك ميان اشعار امام علي، عليهتوجه به موضوع مقاله تالش شد تا آموزه

دانند، و خمسة نظامي جستجو و پيگيري شود و با در كنار هم قرار دادن آنها آنها را منسوب به ايشان مي
ررسي و روشن شود و در اين ميان بيشتر به با نظامي گنجوي ب) ع(هاي مشترك ميان كالم امام علي آموزه

هاي اخالقي و تعليمي تأكيد شده است  كه با دقّت نظر در اشعار خمسة نظامي، همانندي در حوزة آموزه
  .السالم، بيشتر آشكار خواهد شدتأثّر او از اشعار امام علي، عليه

  
  .م اخالقي و تعليمي، ادبيات تطبيقي، خمسة نظامي، مفاهي)ع( ديوان منسوب به حضرت علي :كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري دانشگاه عالّمه طباطبايي تهران 
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  سيماي فردوسي در آيينه ي اشعار اليق شيرعلي

  علي اكبر قاسمي گل افشاني
  بزرگوار حكيـــم سترگ فردوسي 
  كه مام ايران چون او دگر نزاد پسر

   »دكتر پرويز ناتل خانلري« 
دري ، فردوسي بزرگ با پي       حكيم فرزانه ي طوس ، ايراني ترين ايراني ، گنجور گنجينه ي 

افكندن كاخي بلند و استوار و مانا و جاويدان از گزند باد و باران و حوادث روزگار ، همچون 
امروزه  . - پر فروغ باد اين نور ايزدي –آفتاب جهان تابي بر بلنداي ايرانشهر نور افشاني مي كند 

 ايرانيان مرزهاي شرق و غرب عالم مي بينيم شاهنامه ، اين نامه ي فرهنگ و فرهنگ نامه ي هويت
 فرهنگي در اطراف و –را در نورديده و به عنوان يك شاهكار جهاني در محافل و مجالس ادبي 

نام فردوسي زينت بخش دفتر شعر و تحقيق و پژوهش صدها . اكناف عالم خوش نشسته است 
مل ، هانري ماسه ، تئودور اديب و شاعر و انديشمند ؛ نظير ، فرانسواكوپه ، ويكتور هوگو ، ژول 

در تاجيكستان ، اين سرزمين دير آشنا با فرهنگ و زبان و .در سراسر جهان است ... نلدكه و 
نامش برم به اوجسما مي رسد سرم ، از شوق مي پرم ، صد مرد معتبر ، آيند « ادبيات مشترك كه 

كتاب خانه ي ملّي شهر . ردارند ، نيز فردوسي و نامور نامه ي او از جايگاه وااليي برخو » بر نظر
 مزين شده است  ابوالقاسم فردوسيدوشنبه كه بزرگترين كتابخانه ي تاجيكستان است ، به نام نامي 

مردم تاجيكستان از خرد و كالن عاشق و شيفته ي . تنديس فردوسي نيز در دوشنبه وجود دارد . 
فت كه شعري درباره ي فردوسي و كمتر شاعري را در تاجيكستان مي توان يا. فردوسي هستند 

شاعران زيادي در تاجيكستان ؛ .  پهلواني آن نداشته باشد –شاهنامه و يا شخصيت هاي اساطيري 
نظير ، مومن قناعت ، گل نظر ، گل رخسار ، اسكندر ختالني  زبان به ستايش و تكريم فردوسي و 

چهره ي برجسته ي فرهنگي يكي ديگر از اين شيفتگان فردوسي ، . شاهنامه ي او گشودند 
اليق شيرعلي دغدغه ي . است  ) 2000 – 1941( تاجيكستان ، شاعر معاصر اليق شيرعلي 

فرهنگي داشته است و در كالم او دلباختگي به فرهنگ گذشته و مشاهير و مفاخر فرهنگي از جمله 
رعلي در ايران هم به خوشبختانه كليات اشعار اليق شي. را مي بينيم ... فردوسي ، حافظ ، خيام و 

  پرداخته  و ايران ايرانبه ستايش »  ريشه ي منمنشأ اجداد من« اليق در شعرِ .چاپ رسيده است 
________________________________________________________________________ 

 دبير و سرگروه زبان و ادبيات فارسي سوادكوه ِ مازندران 
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 را به همراه مثنوي مولوي  شاهنامهاليق در اين شعر. را خانه ي ايمان و ميعاد خود  دانسته است  
مشترك تاجيك و ايراني اشاره  به پيوند خراسان بزرگاليق در شعر . توشه ي خود معرفي كرده 

 و سياوش و درفش كاوياني و فريدونمي كند و از هويت مشترك سخن به ميان مي آورد و از 
 را در تقابل هم آورده و  سلطانمحمود غزنوي وفردوسي مي گويد ؛ اليق در يك رباعي ، جام جم

كمند و حساب به آن ها صفات عاقل و ناكس داده است ؛ شمار عاقالني هم چون فردوسي 
اليق در آستانه ي استقالل تاجيكستان در غزلي از اوضاع .  ناكساني هم چون محمود بي شمار 

 را به انتظار نشسته انقالبي شاهنامه آن كاوه ي آهنگرنابسامان تاجيكستان به فغان درآمده و ظهور 
 به جايزه ي دولتي 1978نام دارد كه در سال  » الهام از شاهنامه« يكي از مجموعه هاي اليق .است 

رستم ، تهمينه ، كاوه اليق در اين مجموعه به شخصيت هاي . ابوعبداهللا رودكي نايل گرديده است 
 را يك شخصيت زنده و  كاوهوي در اين مجموعه شخصيت. مي پردازد ، كاووس و فردوسي 

 » روح رخش« ،  » وهپسر هژدهم كا« .   »كاوه عصيانگر دوران است« : ناميرا مي داند و مي گويد 
بعضي از عناوين اين مجموعه هستند  ما بر آنيم كه در اين مقاله به سيماي ... و  » غرور رستم« ، 

  .تا كه قبول افتد و چه در نظر آيد . فردوسي در آيينه ي اشعار اليق شيرعليبپردازيم 
  

  .الهام از شاهنامه فردوسي،شاهنامه،تاجيكستان،اليق ، شيرعلي،كليات اشعار،:كليدواژه ها 
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  شيرين تر از عسل

  بررسي تحليلي و تطبيقي مضامين اخالقي، حكيمانه و پند آموز
  در اشعار رودكي سمرقندي، نظامي گنجه اي و سعدي شيرازي

  رضا قاسمي
  

. نيك انديشي و خيرخواهي براي مردم در قالب سخنان پندآموز و حكيمانه، از اخالق پسنديده است  
ديش پيوسته خواهان سعادت و هدايت مردم بوده و در ايجاد رابطه نيكو بين مردم و اصالح انسان نيك ان

از آنجايي كه هدف پندها تربيت .ذات البين كوشش وافر دارد و مانع فساد و خصومت در ميان مردم است
كن است و آماده سازي مردم است براي شنا در درياي زندگي و رويارويي با دشواريها و خطرهايي كه مم

پندها به قصد راهنمايي و ترغيب آدميان به سوي رفتاري بهتر . آدمي را زير فشار بگذارند و از پا درآورند
شعراي بزرگ كه از خرد و دانش بهره دارند با تأسي به دستورات قرآن كريم و سخنان .بيان شده اند

دانش است سعي داشته اند حس خير به بيان عقايد و افكار خود كه تراويده خرد و ) ع(گهربار معصومين 
خواهي مردم را در قالب سخنان پندآموز و دلنشين برانگيزند يكي از اين شعراي بزرگ، رودكي سمرقندي 

او سجاياي اخالقي را در زربفتي از كالم دلنشين كه از دل برخاسته و الجرم بر دل مي نشيند بر .است
و در عين حال كه مفرح قلوب و زداينده غم از دلهاي كند ا سبيل هدايت و ارشاد به ديگران اهدا مي

. در اشعار خويش افكار حكيمانه و اندرزها به يادگار گذارده است. باشد مردمست آموزگار ايشان نيز مي
پژوهشگر در اين مقاله .در بيشتر اشعاري كه از وي مانده اشعار وزين در حكمت و موعظه مي توان يافت

م دكتر سيد مهدي نوريان، بر آن است ضمن مراجعه به كتب معتبر، اشعار رودگي با راهنمايي استاد محتر
سمرقندي را از ديدگاه موضوعات اخالقي و اجتماعي و پند آموز مورد بازبيني و تحليل قرار داده و در 

اي قلمرو ادبيات تطبيقي نيز محورهاي فكري و عقيدتي اين شاعر را با افكار و انديشه هاي دو شاعر توان
باشد كه بتواند . اي و سعدي شيرازي، پيوند زده و به تحليل و تطبيق آنها بپردازد ادب پارسي، نظامي گنجه

  .در حلقه ارادتمندان استاد شاعران، رودكي سمرقندي، درآيد
  

  اخالق، پند، رودكي، سعدي، نظامي، مضامين اخالقي، نوع دوستي، دنيا گزيني و دنيا  :كليد واژه ها 
  .گريزي

________________________________________________________________________ 
 انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسيكارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي عضو  
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  فيض كاشاني، حكيم روحاني و عارف سبحاني
  بررسي زندگينامه و آثار مالمحسن فيض كاشاني

  رضا قاسمي
  

محمد بن محسن فيض كاشاني، دانشمند بلند آوازة، اواخر عصر صفوي و نويسندة متفكر و حكيم 
ني راه يافته او عارفي است كه به سر منشاء حقايق عرفا. فقيه و محدث مشهور قرن يازدهم هجري است

و هم حكيمي اشراقي كه استدالل و اثبات را از طريقه مشائيان به ارث برده و هم متفكري كه گاه به خود 
دانشمندي پر كار و مردي گوشه گير بوده كه .آزادي بيرون جستن از قيدهاي سنتي و تعليمي را داده است

ر و ادب  و اخالق، فلسفه، تفسير، هاي علمي از معقول منقول و فروع و اصول و شع در تمام رشته
حديث، فقه و عرفان كتب و رسائل زيبايي را كه هر كدام ره توشه عارفان و سالكان بوده به رشته تحرير 

بر اين اساس پژوهشگر در اين مقاله سعي نموده است موارد زير را مورد بازبيني و بررسي .درآورده است
علم و دانش به روي خود بگشايد و حاصل پژوهش خود را به اي به گلستان سرسبز  قرار داده و روزنه

  .پيشگاه صاحب نظران عرضه دارد
  روزگار و زمانه حكيم مالمحسن فيض كاشاني - 1
  زندگي نامه حكيم مالمحسن فيض كاشاني - 2
 خاندان حكيم مالمحسن فيض كاشاني - 3

 مراتب علمي حكيم مالمحسن فيض كاشاني - 4

  و حديثنوع و نحوه گرايش فيض كاشاني به تصوف - 5

 مقام شاعري مالمحسن فيض كاشاني - 6

 جهان بيني و اعتقادات مالمحسن فيض كاشاني - 7

 هاي روحي و اخالقي مالمحسن فيض كاشاني ويژگي - 8

 وفات مالمحسن فيض كاشاني - 9

   بررسي آثار و تأاليفات مالمحسن فيض كاشاني -10

  
 .، تصوف، اخالق، فيض كاشانيعرفان :ها  كليد واژه

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي عضو انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي 
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  امل در حوزه عرفان عملي در انديشه عطار نيشابوريجايگاه انسان ك

  مهدي ماحوزي
  شهين قاسمي

  
      در بررسي اجمالي ادب فارسي مالحظه مي شود كه خميرمايه اصلي تمام انواع ادبي، توجه به حقايق 

سته و ارزش هايي است كه از فطرت پاك انساني سرچشمه گرفته اند و اين رمز بقا و جاودانگي آثار برج
در آثار عارفان بزرگ ، هدف .شاعراني چون، فردوسي، ناصرخسرو، سنايي، عطّار، مولوي و غيره است

عارفان . نهايي از ارائه داستان ها و تمثيالت چيزي جز بيان و توجيه صفات ارزشمند انسان كامل نيست 
 او استعداد هاي شگفت مي دانند، عالمي كه خداوند در سرنوشت» عالم اكبر«بزرگ به درستي انسان را 

انسان مي تواند به مدد اراده و كوشش خويش راه تكامل وعروج معنوي را طي . به وديعت نهاده است 
بنابراين، دريافت معرفت يا از راه پيوند پيچيده ادراكات است، يا . اما اين راهي سخت دشوار است . كند 

 معرفت يا از طريق چشم سر :ه طور خالصه آن كه ب. از طريق قبول بديهيات يا از راه دل و تصفيه باطن
با توجه به احساس هاي مختلف آدمي مي توان اين تعبير را تعميم داد و بنيان . است يا از راه چشم دل

عطّار نيز به عنوان يكي از قلّه هاي رفيع عرفان، محور .معرفت را تا مرزهاي بي نهايت گسترش بخشيد
او قرار داده و همواره در سراسر مثنوي هايش سير ترقي انسان را تا مرتبه آثار خويش را انسان و سعادت 

 .كمال و رسيدن به مرحله انسان كامل به تصوير كشيده است
  

  انسان كامل ، عرفان ، عرفان عملي، انديشه ، عطار نيشابوري :كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن 
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي واحد رودهن 
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  ماليستي بوستان سعدي تحليل حكايت هاي ميني

   مالك قاسمي
  زادحورپيام نو

  
ماليسم جرياني است با مولفه ها و ويژگي هاي خاص خود كه قابليت تطبيق و تحليل با بسياري ميني

از طرفي بوستان سعدي نيز به دليل . از حكايات و قصص كوتاه ادبيات كالسيك فارسي را داراست
توان آن ها را  ست و ميماليستي ا هاي ميني اشتمال بر حكايات اخالقيٍ كوتاهتا حد زيادي داراي قابليت

هايي چون ساده، كوتاه و كم حجم بودن، داشتن زبان ويژگي. مال سنجيد هاي ميني هاي داستان با ويژگي
ها پرداخته ايم، به صورت كه در اين پژوهش به آن...تصويري، واقع گرايي، محدوديت زمان و مكان و

شان مي دهد كه حكايت هاي كوتاه آثار منظوم نتايج اين پژوهش ن. گر است بارزي در اين حكايات جلوه
و منثور فارسي آثاري چند بعدي با قابليت هاي تحليل تطبيقي است و اين امر مبين اين حقيقت است كه 

هاي ادبي امروزه نيزمي توان به بررسي و تحليل آثار كالسيك ايران پرداخت و ديگر با استفاده از جريان
  .توان آن را با معيارهاي نقد ادبي امروز سنجيد نظيري است كه مي ي بي جينهاين كه اين ادبياتفراگير، گن

  
  .ماليسم، بوستان سعدي، حكايت، داستان، واقع گرايي، سادگي ميني:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 و ادبيات فارسي و مدرس دانشگاه محقق اردبيليارشد زبان كارشناس  
 ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقق اردبيلي كارشناس 
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  تحليل ساختاري قصيده ترسائيه خاقاني

    مالك قاسمي
  عيسي مقالي

  
شعر عميق و دير ياب خود تا حد زيادي ناشناخته      خاقاني از معدود شاعراني است كه به واسطه ي 

مندان به شعر، ناآشنا و مبهم است  و بسياري از تركيبات و پيچيدگي هاي شعري او هنوز هم براي عالقه
در اين مقاله سعي بر آن شده تا . روندشايد به اين دليل است كه به ندرت، سراغ ديوان او مي. مانده است

به اين منظور ابتدا . ترين قصايد او مورد بررسي و تحليل ساختاري قرار گيردسبك شعري يكي از مشهور
ي اين گونه مطالعات، پس از بيان توضيحاتي پيرامون ساختار گرايي، تحليل ساختاري آثار ادبي و پيشينه

يده ي ترسائيه او خواهيم پرداخت و با بررسي اين قصي قصيدهبه تجزيه و تحليل اجزاء و عناصر سازنده
  .از لحاظ ساختارمتن و ساختار نظم، انسجام ساختاري آن را مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم داد

  
  .ساختار گرايي، سبك شعري، قصيده ترسائيه، خاقاني:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 ارشد زبان و ادبيات فارسي و مدرس دانشگاه محقق اردبيلي كارشناس 
 ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور تبريز دانشجوي كارشناسي 
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  بررسي ، مقايسه و تحليل متن بازنويسي شده ي

   داستان رستم و اسفنديار براي گروه سني كودك و نوجوان
   قاسميمعصومه

  حميد رضايي
  

افسانه ها و اسطوره هاي ديرين بدين طريق  حياتي .  است"بينامتني"بازنويسي متن نوعي تكرار 
بازنويسي و ساده سازي متون .دوباره مي يابندو متون كهن در شكل و ساختاري جديد عرضه مي شوند 

ضرورت . يت زيادي دارد وانان اهمي مختلف از جمله نوج ي به زبان قابل فهم براي گروه هاي سن كهن ادب
ي اين مرز و بوم  اين كار آشنا شدن نوجوانان با فرهنگ، آداب و رسوم، تمدن، مفاخر ملي و گذشته ادب

از اين داستان گونه ها ي . يكي از اين متون كهن و ارزشمند ادبي، كتاب شاهنامه ي فردوسي است . است
ي و مقايسه متن بازنويسي شده داستان رستم و  ،به بررسمختلفي بازنويسي شده است كه در اين پژوهش

يت پردازي، درون مايه، زاويه ديد،  يت و شخص يرنگ، شخص پ(ي  اسفنديار به لحاظ اصول مهم داستان
با مقايسه ي دو داستان .براي گروه كودك و نوجوان با متن اصلي، پرداخته شده است)  فضاسازي

وانان مي توان گفت كه نويسنده ي داستان باز نويسي شده براي بازنويسي شده براي كودكان و نوج
نوجوانان موفق تر عمل كرده است،ولي بهتر بود براي قابل فهم كردن ماجرا از تصاوير هم استفاده مي 

با توجه به اينكه تنها مي توان گفت داستان از لحاظ طرح اوليه آن هم به طور كامل با اصل داستان .كرد
 داستان هم فضايي غم بار و غم انگيز دارد، طرح چنين مسائلي با اين همه امور متضاد شباهت دارد و

براي كودكان و نوجوانان درست به نظر نمي رسد،در اين گونه موارد بهتر است كه از هنر بازآفريني 
  .كمك گرفت، تا بتوان باحفظ رگه هايي از اصل ماجرا آن را براي گروههاي سني مختلف تغيير داد

  
  .رستم و اسفنديار ،بازنويسي، متنكهن، كودك ،نوجوان :كليد واژه ها
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  جان مايه هاي اخالقي و تربيتي در شعر امامي نجفي دهكردي

  رضا قاسمي
  

اهميت علم اخالق و مكارم اخالقي در ميان علوم، بر كسي پوشيده نيست، چه سعادت دنيوي و 
، هدف و ) ص(ت مكارم اخالقي همين بس كه پيامبر اكرمدر اهمي. اخروي انسان در گرو اين علم است

توصيف » خُلق عظيم«سرّ رسالت خويش را تكميل مكارم اخالقي بيان داشته و خداوند بزرگ او را به 
عالوه بر سفارش هاي قرآني، بازتاب مسائل اخالقي در نيل به جامعه ي آرماني در . نموده است

متون ادب فارسي . شمندان، فالسفه، متكلمين و عرفا نيز وجود دارد، اندي)ع(سفارشات ائمه ي معصومين
در جوامع انساني، .اعم از عرفاني، حماسي و تاريخي نيز مملو از مضامين اخالقي و نكات عالي آن است

اخالق پديده اي است كه پيوند سالمت اجتماعي در روابط انساني را ضامن بوده و نبود يا كمرنگ شدن 
در ادبيات فارسي شاعران و نويسندگان نيز . ي است كه هر جامعه اي را به تباهي مي كشدآن مسئله ا

يكي از اين . سعي كرده اند مضامين اخالقي و تربيتي را به روشي نيكو در قالب تمثيالت زيبا بيان نمايند
ب نمايان تر شاعران و عارفان متعهد كه شايستگي دارد زواياي پوشيده ي اشعارش بر ارباب علم و اد

محمدباقر امامي فرزند سيد محمد جواد .گردد، آيت اهللا حاج سيد محمد باقر امامي نجفي دهكردي است
هجري قمري چشم به جهان 1300امام جمعه، از علما و روحانيون بزرگ شهركرد بود كه در حدود سال 

فهان به پايان مي رساند و تحصيالت خود را در رشته ي فقه و حقوق و اصول در شهر اص. مي گشايد
بعد از مراجعت به شهركرد، مرجع احكام شرعي و حل و فصل محاكمات را عهده دار مي شود و به نشر 

از مرحوم امامي نجفي ديوان اشعاري باقي مانده كه در آن .آثار و ترويج شعائر مذهبي اهتمام مي ورزد
 شرح احاديث و اخبار مذهبي و لطايف عرفاني بيشتر به شيوه ي  مثنوي مولوي، به بيان حقايق ديني و

پژوهشگر با توجه به اهميت علم اخالق و نشر آموزه هاي تربيتي از يك طرف و . پرداخته شده است
نماياندن سيماي معنوي اين عارف شهير و شاعر فهيم استان چهارمحال و بختياري برآن شد آموزه ها و 

لكش ميرزا محمدباقر امامي نجفي را با مراجعه به مجموعه اشعار و جان مايه هاي اخالقي و تربيتي شعر د
  .منابع معتبر و موثّق ديگر به تصوير كشد تا زواياي پوشيده او بر ارباب هنر و ادب نمايان تر گردد

  
 ميرزامحمدباقرامامي نجفي دهكردي ،حقيقتنامه، فضايل اخالقي، رذايل اخالقي، آرمانشهر :كليدواژه ها

  .خالقيديني وا

________________________________________________________________________ 
 مدرس دانشگاه پيام نور 



536  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  شباهت  ديدگاه هاي سهراب سپهري  و سلمان هراتي

 شيما قاسمي

  
       در اين مقاله سعي شده است نزديكي ديدگاه هاي دوشاعر معاصر، سهراب سپهري وسلمان هراتي 

اگرچه سپهري، شاعر پيش از انقالب است وتا .مورد بررسي اجمالي قرارگيرد_باتكيه بر آثارشان _
ك كرده است وهراتي، شاعر انقالب است و در جواني به دنياي جاويد شتافته است ؛ مي ميانسالي رادر

مي دانيم كه آن يكي، ازكاشان ، .توان در آثارشان به انديشه ها وخيال بندي هاي مشابهي دست يافت 
سرزميني گرم وخشك  و اين يكي، از مازندراني كه طراوت وسرسبزي در آن حرف اول رامي زند؛ 

عشق اين دو به . ته است اما عناصرطبيعت ، آياتي براي شناخت خداوند وسجده گاه هر دوشاعرند برخاس
سپهري وهراتي در بسياري از .طبيعت تاجايي است كه حتي گذر زمان رابا عناصر آن ، اندازه مي گيرند

د ، سادگي باور هابه هم نزديكند ؛ هر دو مرگ رازشت نمي بينند، درختان راسمبل مهرباني مي دانن
آنها پنجره ها را آغشته به آفتاب مي يابند .رادوست دارند ونيز روستا را راكه جايگاه اين سادگي است 

  .،ماه رادر كنار كودكان مي بينند ودوست دارند پرده ها رابدرند وكنار بزنند 
  

  . شعر، معاصر، سپهري ، هراتي:كليدواژه ها 

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي مدرس مدعو دانشگاه پيام نورمركزگرمسار 



 537  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  هنامه فردوسياي در شانام موجودات ديني و افسانه

  عالمجان قاسمي
  دكتر علوم فلولوژي

  
هاي كارهاي ادبيات جهان است كه با زبان فارسي پاكيزه و انديشهشاهنامه فردوسي يكي از بزرگترين شاه

زبان شاهنامه فردوسي . واالي انساني دل هزاران دوستداران فرهنگ و ادب فارسي را تسخير كرده است
ها، كه از روي پژوهش. ترين گونه زبان فارسيستشود، فارسيري ياد ميكه بيشتر با زبان فارسي د

زوال خود توانست نه تنها فردوسي بزرگ با شاهنامه بي. واژگان بيگانه در آن از پنج درصد بيش نيست
آموزش و .مقام زبان فارسي را نگه دارد، بلكه سد راه نابودي وي فراموشي خرد و فرهنگ ايرانيان گردد

در شناخت ساختار و معاني واژگان . سازدنيرو و توان زبان فارسي را بيشتر مي) شاهنامه(واژگان بررسي 
شناسي آموخته شود زيرا امروزه زبان زبان شاهنامه فردوسي بايداز نگاه واژه. ساندرزبان فارسي كمك مي

سزاوار . و غير قرار دارندهاي زبان بيگانه واژهفارسي ايران، تاجيكستان و افغانستان زير تأثير وام
هاي زبان فارسي دري در طول شناسي شاهنامه به آشكار ساختن روند تكميل واژهيادآوريست كه واژه

در مقاله حاضر واژگاني . رساندهاي معنايي واژگان ياري ميهزار سال، دگرگون شدن تركيب لغوي ويگي
هاي معنايي در متن شاهنامه بررسي و تدقيق تابشاند، از نگاه پيدايش، ساختار معني و كه نامبرده شده

 .اندگشته
  

  . فردوسي، شاهنامه، زبان فارسي دري، واژگان:هاكليد واژه

________________________________________________________________________ 
 مدير دفتر فرهنگ نگاري و اصطالحات پژوهشگاه زبان و ادبيات رودكي آكادمي علوم جمهوري تاجيكستان 



538  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  گذري بر ساخت اضافه در زبان فارسي

  زهرا قانع
  

مورد )1995(امسكي چينه گراي مدر اين مقاله گروه اسمي در زبان فارسي در چارچوب نظريه ك
ار گرفته است و نشان داده شده است كه چگونه تكواژ اضافه در ساختار درختي گروه تحليل و بررسي قر

در ادغام دو هسته مثال اسم و صفت مجموعه اي بدست مي آيد .اسمي جاي گرفته و ايفاي نقش مي كند 
م مي كه نمي توانند فرافكني يابند و در نتيجه تكواژ اضافه به عنوان يك مقوله نقشي با اين مجموعه ادغا

 يكي از آنها را به جايگاه مشخصگر (EPP)شود و براي برآورد كردن مشخصه اصل فرافكني گسترده 
حركت مي دهد و به عنوان هسته ويژگي اسمي خود را به گروه مي دهد در اين مقاله همچنين سعي بر 

گاههاي آن دو را در اين زمينه بپردازد و ديد)سميعيان و قمشي(آن است كه به بررسي دو تحقيق برجسته 
  .برخواننده روشن كند

  
  .واژ اضافه ،ادغام ،حركت ،هسته تك:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي كارشنارسي ارشد دانشگاه اصفهان مدرس دانشگاه پيام نور 



 539  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
 ساخت ارتقايي در زبان فارسي

  زهراقانع
  

    در اين مقاله، سعي مي شود نظريات زبانشناسان نامي در مورد وجود يا عدم وجود ساخت ارتقايي در 
در اين زمينه سه . ه صورت موجز و مختصر ارائه گردندزبان فارسي،كه داراي متمم خودايستا است، ب

طبق نظريه . براساس نظريه اول ساخت ارتقايي در زبان فارسي وجود ندارد. نظريه اصلي مطرح مي شود
دوم ساخت ارتقايي در زبان فارسي وجود دارد و حركت در اين ساختار به جايگاه موضوع مي باشد، و 

  .  جايگاه غيرموضوع صورت مي پذيرداز نقطه نظر سوم، اين حركت به
  

  . ساخت ارتقايي، جايگاه موضوع، جايگاه غيرموضوع، متمم خودايستا:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 ه اصفهان مدرس دانشگاه پيام نوردانشجوي كارشنارسي ارشد دانشگا 



540  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  تحليل داستان فرود شاهنامه از ديدگاه پل تيليش با تاكيد بر مسئله اضطراب

 دكتر حسينعلي قبادي

  الهام نيكوبخت
  

ه، اما به فراخور مقتضيات زمانه انواع و خاستگاه هاي آن       اضطراب ، در همه زمان ها همراه بشر بود
انسان اوليه به دليل ناآشنايي و انس نداشتن با محيط و احساس تهديد از خطرهاي . تغيير كرده است

اين نوع اضطراب با پررنگ شدن مسائل اخالقي . پيرامونش، همواره درگير اضطراب مرگ بوده است
اما انسان امروز به دليل مخاطراتي كه جهان معاصر برايش .  داده استجاي خود را به اضطراب اخالقي

نظريه اضطراب پل تيليش، متاله قرن . پيش مي آورد، اضطراب حاصل از بي معنايي را تجربه ميكند
بازتاب اضطراب هاي بشري بر روي .نوزدهم به دسته بندي و تبيين انواع اضطراب هاي بشري مي پردازد

 است و خوانش اين آثار با ديد نقادانه به كشف رد پاي اضطراب در اين دسته آثار مي آثار ادبي آشكار
داستان فرود (اين مقاله مي كوشد تاثيرات حاصل از ناخودآگاه مضطرب بشر در يك اثر ادبي . انجامد
ن به آثار حماسي جزو آن دسته از آثاري به حساب مي آيند كه به دليل پرداخت. را نشان بدهد) شاهنامه

اسطوره هاي يك ملت از لحاظ زماني داستان مردمان نخستين را بيان ميكنند و برمبناي نظريه تيليش در 
اين مقاله به بررسي .  بارزتر از ديگر شاخه هاي اضطراب است"اضطراب وجودي"اين بازه زماني غلبه 

اضطراب . پردازدنشانه هاي اضطراب و به طور اخص اضطراب وجودي در داستان فرود شاهنامه مي
نوع  -يعني اضطراب وجودي(غالب بر داستان، در درجة اول اضطراب مرگ و سرنوشت و محكوميت 

اضطراب . اضطراب گناه نيز به عنوان دومين اضطراب در داستان به طور مداوم تكرار مي شود. است) اول
 به چشم - پردازد  داستان ميجايي كه فردوسي به بيان نتيجه -معنايي فقط در پايان داستان  پوچي و بي

 .خورد مي

  
 پلتيليش،اضطراب وجودي،اضطراب مرگ،اضطراب اخالقي،اضطراب بيمعنايي،داستانف رود :كليدواژه

  .شاهنامه



 541  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  بررسي شاخصه هاي رمان پست مدرن در دو رمان 

  نوشتة محمدرضا كاتب" آفتاب پرست نازنين" و "هيس"
  حسينعلي قبادي
  عطيه مشاهري فرد

  
   پست مدرنيسم، يكي از نحله هاي تفكر معاصر مي باشد كه خود را در بسترهاي مختلفي نشان داده   

در اين مقاله مشخصه هاي آثار پسامدرن كه توسط منتقدان . يكي از اين بسترها، رمان نويسي است. است
،  از دو ... م و غربي تبيين شده، در عناصر مختلفي همچون شخصيت پردازي، زمان، زوايه ي ديد، فرجا

 نوشته ي محمدرضا كاتب، بررسي مي "آفتاب پرست نازنين" و "هيس"رمان معاصر فارسي به نام هاي 
با مشخص شدن ميزان ورود بينش ها و شگردهاي مربوط به دو جريان مدرن و پست مدرن در يك . شود

  .ان جاي مي گيرنداثر، مي توان تعيين كرد كه اين آثار در حيطه ي كدام يك از اين دو جري
  

  . پست مدرنيست مدرنيست،  رمان معاصر ، محمدرضا كاتب: كليدواژه ها 

________________________________________________________________________ 
 دانشيار  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس 



542  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  حكيم سنايي غزنوي و اخالق

  دكتركرمعلي قدمياري
  

برجسته ترين منظومه ها ي تعليمي عرفاني به شمارميرود يكي از ة  سنايي كه در زمرحديقه الحقيقة
. فرهنگي ايرانيان درصحنة ادبيات فارسي استارزشمندترين و اصيلترين ميراثهاي ملي و

انديشة زهد و عرفان نيز از مهمترين محورهاي موضوعي در .ازديگرشاهكارهاي سنايي،قصايد اوست
حد و نكوهش دنيا، تفكر درباره مرگ، توصيه به گسستن از آرزوهاي طوالني و بي. قصايد سنايي است

تعاليم اخالقي از ديربازدر ادبيات  . رايج قصايد اوستحصر، تذكر به خويشتن حقيقي آدمي، از مضامين
فارسي جزو مفاهيم برجستة شعربوده است و شعرا تالش زيادي براي نشر فضايل و جلوگيري از رذايل 

از اين رو،بررسي وتحليل آموزه ها ي اخالقي حديقه و . سنايي نيز يكي از اين شعرا است. داشته اند
  .ستقصايد او،موضوع اين پژوهش ا

  
  .شعر قصايد،آموزه، اخالق، حديقةالحقيقه، :كليدواژه ها

 

________________________________________________________________________ 
 استاد يار دانشگاه اروميه 



 543  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  »بازتاب باورهاي عاميانه و عقايد خرافي در شعر اديب الممالك فراهاني«

  دكتر كرمعلي قدمياري
  سميه نوري

  
اعتقاد به خرافات موضوعي است كه تقريباً در همه ادوار شعر و نثر فارسي با اشكال گوناگون 

 و بشر همواره  به ارتباط با يك قدرت برتر و نيروي فرا زميني نيازمند بوده است تا به آن وجود داشته
توجه بشر به . وابستگي خاطر پيدا كند و به پرستش آن بپردازد و از چنين قدرتي هم ياري بخواهد

در همين خدايان و عناصر طبيعي از جمله خورشيد و ماه و نيروهاي مرموز و جادويي و باورهاي خرافي 
در عصر قاجار نشانه هاي فراواني از باورهاي خرافي بويژه در بين زنان . چشم انداز قابل بررسي است

رسوبات اين نگرش نزد شاعر انديشمندي مانند اديب الممالك فراهاني به وفور مشهود . ديده مي شود
با . راهاني استخراج شده استدر اين مقاله باورها و عقايد خرافياز ديوان اشعار اديب الممالك ف. است

 اعتقادات و -1: توجه به زيادي شواهد، تنها برخي از آنها تحت عناوين ذيل تقسيم بندي و تبيين مي شود
  . باورها و اعتقادات مربوط به موجودات موهوم و اساطيري-2. باورهاي خرافي

  
  .في، شعر اديب الممالك فراهاني، باورهاي عاميانه، عقايد خرا:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديارگروهزبانوادبياتفارسي دانشگاه اروميه 
 ات زبانودانشجوي كارشناسي ارشدارسي دانشگاهاروميه ف ادبي. 



544  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  »گرايينيما و باستان«

  دكتر كرمعلي قدمياري
  اصغر زارععلي

  
ها و به كار گيري واژه(neologism)در برابر نيولوژيسم (archaism)گرايي يا آركاييسم      باستان

زندگي بخشيدن .كنددار مياصطالحات كهن است كه استفاده از آن متن را از نظر سبكي متمايز  و چهره
هاي آشنايي اين مقوله، يكي از شيوه. شود هايي كه در دسترس عامه نيست، سبب تشخص زبان مي  واژهبه

گرايي بر دو نوع  باستان.دهداي به زبان ميزدايي با عناصر گذشتة زبان است كه اصالت و استواري ويژه
ها الگو  دارد و از آننويسنده و شاعر در هر دو زمينه به گذشتگان چشم. »دستوري«و » واژگاني«است 

شاعران معاصرِ زيادي . گيرد؛ صد البتّه كه اين الگوبرداري تقليد نيست بلكه پيوند گذشته و اكنون استمي
از اين شگرد استفاده ... و» فروغ فرخزاد«، »سهراب سپهري«، »مهدي اخوان ثالث«، »احمد شاملو«از جمله 

هايي را، از به كارگيري اين جستار برآن است تا نمونه. اندهاند و در كار خويش نيز بسيار موفق بودكرده
نيما  را از زبان كهن به » دستور زبانيِ«و » واژگاني«زبان گذشته، در شعر نيما به دست دهد و كاربرد 

  .وار ارائه كندصورت نمونه
  
  .گرايي، شعر زبان، واژه، دستور، باستان:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه اروميه 
 دانشجوي دكتري 
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  »ماهي سياه كوچولو«استان ي نمادين د نقد درونمايه

   فاطمه قربان صباغ
  

ي كودك گرچه از معناي مستقلي برخوردارند اما جهان مشتركي دارند،  ي ادبيات و كلمه كلمه
ادبيات، شوربختي و درماندگي انسان را همراه با آرزوها و روياهايش تصوير . نگاه ادبيات به انسان است

هاي آرمان  بينيم كه در پي انديشه  ادبيات شانه به شانه، آدمي را ميكند، براي همين است كه ما همراه مي
رود و اين آدمي كودكي ذاتي در  آورد و به پيش مي ي خود از گذرگاه قرون و اعصار سر بر مي خواهانه

گيرد كه با جهان كودك  ترين ادبيات وقتي شكل مي از اين رو صميمي. خود دارد كه جوياي حقيقت است
ريز چنين ادبياتي است و يا دست كم به ادبيات كودك جاني تازه   صمد بهرنگي پييكي شود و

ي مفاهيم و موضوعات ذهن كودك روبروست،  رو كه با محدوديت دامنه ي كودك از آن نويسنده.بخشيد
 ي كودك خلق كند اما در داند تا بتواند جهاني ملموس براي خواننده گرايي مي خود را بيشتر ملزم به واقع

كند كه با زبان  اي رشد مي گرايانه  و تسلط فضاي سياسي آن دوران، ادبيات آرمان1332هاي پس از  سال
نگارنده در اين نوشتار بر آن است تا عالوه بر پرداختن به مباني تئوريك . گويد رمز و كنايه سخن مي

ي نمادين اين  درونمايهبه بازتاب » ماهي سياه كوچولو« ي اصلي داستان  نمادها، ضمن گذر از پوسته
  .داستان نيز بپردازد

  
  .»ماهي سياه كوچولو«  ادبيات كودك، صمد بهرنگ، نماد پردازي، درونمايه، داستان :ها كليد واژه

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 
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   در شاهنامه" ايران " معادل " پارس"واژة

  )ازدورة جمشيد تا لهراسب( 
  دكترخاورقرباني

  سروردكترفاطمه بابايي
  

تون تاريخي و جغرافيايي گاهي به كل ايران و گاهي به جزئي از آن يعني ايالت    واژة پارس در م
دهد كه محققّان تاكنون مدلول آن را در شاهنامه تنها مياست اما مطالعات نشانشدهجنوبي ايران، اطالق
 منابع مقالة حاضر درصدد است با ارائة شواهدي از شاهنامه و استناد به اهم. انداستان فارس دانسته

تاريخي بعد از اسالم تا قرن هشت، به بررسي محدودة پارس در بخش اساطيري و حماسي شاهنامه 
 در منابع تاريخي و در دورة "بابل"دهد كه پارس در دورة پيشداديان شاهنامه، معادل بپردازد و نشان

ربي و بلخ پايتخت  در آنهاست كه در روزگاران كهن بابل پايتخت غ"بلخ"كيانيان تا لهراسب معادل 
است؛ يعني فردوسي به جاي تفكيك اين دو واژه و استعمال جداگانة هريك، واژة شرقي فالت ايران بوده

گرفته  به جاي اين دو واژه شده و از شرق تا غرب را در برميميپارس را كه به كل فالت ايران اطالق
  .استبكاربرده

  
  .، فارس، پارس، بابل، بلخپيشداديان، كيانيان، ايران:هاكليد واژه

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد مهاباد ، گروه زبان و ادبيات فارسي، مهاباد، ايران  
 مدرس مؤسسه توسعه و عمران همدان  
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  بررسي تطبيقي گناه در غزليات حافظ و اعترافات آگوستين قديس

  دكترخاورقرباني
  نسرين عنايتي

  
شده، نوشته، حافظ هم در همانگونه كه آگوستين كتاب خود را در بيان گناهاني كه در زندگي مرتكب

 بنابراين، اين مقاله، پژوهشي كردهشده، اشاره الي غزليات خود به گناهاني كه در زندگي خود مرتكبالبه
اين كار به روش .  "غزليات حافظ" و "اعترافات آگوستين"است در راستاي تطبيق مسألة گناه در دو اثر 

گرفته وپس از بررسي اوضاع اجتماعي، تأثير آن بر ذهنيت اين دو نسبت به  تطبيقي صورت-توصيفي 
با وجود . استه، عوامل انجام گناهان، انواع گناهان از ديد آنها پرداخته شدهبررسي مباحثي مانند گناه اولي

تفاوتي كه در دين و بالتبع افكار اين دو در اين باب موجود است، همنوايي خاصي در اين زمينه مشاهده 
ريا،  شوند مانند كبر، مياين شباهتها بيشتر در حوزة گناهاني است كه در مقولة اخالقي مطرح . مي شود

 آورد، در اساس عشق اين ميآنچه اين اشتراك را به وجود .... عشق به شهرت و آوازه، تعلقات دنيوي و
  .مي داننددو به ذات خداوند و وصال اوست و هردو ارتكاب به اين گناهان را مانع دستيابي به آن 

  
  .عشق.  حافظ، آگوستين، گناه، اجتماع، اخالق:هاكليدواژه

________________________________________________________________________ 
 باد، گروه زبان و ادبيات فارسي، مهاباد، ايران استاديار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد مها 

khavarghorbani_1359@yahoo.com 
 كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمي، واحد مهاباد،گروه زبان و ادبيات فارسي، مهاباد، ايران  
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  ، اعتقادات و موسيقي در خسرونامه عطاربررسي  باورها

  سعيداهللا قره بيقلو
  مينا محمد عليزاده شيرواني

  
اعتقادات، : يكي از اركان اصلي شعر، اين است كه مي تواند بازتاب دهنده برخي عناصرمانند  

راين با آداب و رسوم، آالت موسيقي، نجوم و همچنين باورهاي مردماني  كه با آنها زيسته اند باشد بناب
نگاهي گذرا به اشعار شاعران در هر دوره اي مي توان ردپايي از تمامي اين نگرش ها و اعتقادات را در 
اشعار شاعران مالحظه نمود و عطار نيز در خسرونامه به مانند ديگر مثنوياتش كه مشحون از معاني 

ه همچنان كه در داستان خوش عرفان وتصوف و مباني دلكش سيرو سلوك است از اين امر مستثني نبود
هاي عاشقانه و افسانه اي خود در خسرو نامه نتايجي بزرگ گرفته است ودراشعار خود از آنها سخن به 

باديدگاهي نو در منظومه ي ...ميان آورده بنابراين ما در اين مقاله بر آنيم به بررسي باورها، موسيقي و 
  .عطار بپردازيم

  
  .ها، خسرونامه عطار، شعر، باور:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه آزاد تبريز 
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي دانشگاه تبريز 
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   اثرريچارد باخ"جوناتان مرغ دريايي"مقايسه ي داستان

   از منطق الطيرعطارنيشابوري"سي مرغ وسيمرغ"با داستان 
  زهره قلزم

  
ضمير ناخودآگاه انسان، دنياي وسيعي است ازناشناخته ها كه هنرمند، نويسنده وشاعر، هريك به 

رمزگشايي از . د وآن را با زبان رمز به ديگران نشان مي دهدشيوه اي به اين دنياي ناشناخته دست مي ياب
هدف .به رمزها وبيان معاني آن ها در منابع وآثار فارسي بسيار پرداخته اند.آثارپديدآمده، كارمنتقد است

 سي مرغ "پژوهش گردر اين پژوهش اشاره ي مختصري به چگونگي استفاده ازاين رمزها در داستان
پژوهشگر در اين .  و مقايسه آن ها با يك ديگر است"جوناتان، مرغ دريايي"ن  عطار وداستا"وسيمرغ

بهره برده وبا روش نقداسطوره ...پژوهش، از آموزه هاي انديشمنداني چون يونگ، ميرچاايلياده، كمبل و
دواثر مورد بررسي، صرف نظر ازتفاوت ها، مملو از رمزها .شناختي به مقايسه ي اين دواثر پرداخته است

درهر دواثر سخن از تعالي : ونمادهاي مشابه است، يافته هاي به دست آمده از اين پژوهش عبارتند از
ورسيدن به كمال مطلوب است، هردواثر كمال مطلوب را در رسيدن انسان به خودآگاهي مي دانند، 

راه رسيدن به درهردواثر، پير فرزانه اي براي راه نمودن حضور دارد، درهردو اثر، راه هاي دشواري در
كمال مطلوب وجود دارد كه سالك بايد باتحمل سختي ها ورنج ها اين راه ها را طي كند، ميل به 

  ....در هردواثرديده مي شود، و12جاودانگي در هر دواثر به چشم مي خورد، استفاده از عدد رمزآميز 
 قوم ها وملت ها نيز داراي بنابه نظريونگ،همان طوركه انسان ها داراي ضمير ناخودآگاه فردي هستند،

بنابراين، . وجود اسطوره ها ونمادهاي مشترك، بيانگر اين مسئله است. ضميرناخودآگاه جمعي مي باشند
باوجود اين كه اين دواثر درمكان هاي دورازهم و با زبان هاي متفاوت، با فاصله ي زماني چند قرن نوشته 

 .شده اند، داراي چنين نمادهاي مشتركي هستند
  

 اسطوره، پيرفرزانه، خودآگـاهي، رنـج وسـختي، سيمرغ،سـي مـرغ، عـشق، كمـال مطلـوب،                   :كليدواژه ها 
 .مرغ،مرغ دريايي

________________________________________________________________________ 
شجوي كارشناسي ارشد ادبيات كودكان ونوجوانان،دانشگاه شيراز دان  

    با تشكرازدكترفريده پورگيو،دانشيارزبان وادبيات انگليسي ،دانشگاه شيراز
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 ذكرِ فارسي زبانان و ايرانياندر مرآت االصطالحتأليف آنندرام مخلص

  )م1745/ ق 1158در (
  حميدرضا قليچ خاني

  
 معرفي مرآت -2. از آنندرام مخلص معرفي كوتاهي-1:اين مقاله دربرگيرندة سه بخش اصلي است

در اين كتاب » ايرانيان«و » فارسي زبانان« معرفي و بررسي عباراتي كه به جاي -3.االصطالح و اهميت آن
 فرهنگ مرآت االصطالح 1فرزند راجا هرده رام كهتري.) م1758./ ق1164. ف (آنندرام مخلص.آمده است
 سيالكوت از 2اي به نام سودهرا  قوم راجپوت و ساكن قريهوي از.  م تأليف كرد1745/ ق1158را در سال 

زيست و در دربار پادشاهي، وكيل  مي) دهلي كنوني(آنندرام در شاهجهان آباد . 3توابع الهور بود
الدوله عبدالصمد خان ناظم صوبة الهور  خان وزير فردوس آرامگاه و نيز وكيل سيف اعتمادالدوله قمرالدين

 و در آخرين 4اين فرهنگ فارسي به فارسي هنوز منتشر نشده.خطاب داشت»  رايانراي«و ملتان بود و 
هاي نفوذ سياسي و فرهنگي زبان فارسي در هندوستان، توسط هندويي اهلِ قلم، شاعر و آشنا به زير  دوره

 دورة وي با بسياري از شاعران و ادباي ايراني و هندي. و بم اصطالحات ديواني و انشاء تأليف شده است
اين كتاب امتيازات بسياري دارد؛ از جمله اين كه شواهد يا به قول . خود آمد و شد و دوستي داشته است

مؤلف سندها از اشعار معاصرانِ وي است و به ندرت از شعراي سبك عراقي يا خراساني استنادي آورده 
يده و شنيده را معموالً با ذكر هاي دست اول كه خود د است؛ ديگر اين كه بسياري از اتفاقات و نقل قول
ها هندي و گاه داشتن يا نداشتن همان واژه، اصطالح، يا  تاريخ و جزييات، ثبت كرده است و نيز معادل

مثل را در زبانها و فرهنگ هندوستان يادآوري كرده است؛ همچنين براي آگاهي از معناي رايج بسياري از 
هاي خطي  نسخه.باره سودمند است  هندي و پژوهش در اينها و اصطالحات ويژه و رايج در سبك تركيب

بازمانده از اين اثر ارزشمند، كمياب است و در اين مقاله از سه نسخة خطي كامل و متقدمِ مرآت 
. اي كه در كتابخانة خدابخش پتناست و اساس قرار گرفته است نخست نسخه. ام االصطالح استفاده كرده

________________________________________________________________________ 
1 - Raja Hriday Ram Khatri  
2- Sodharah 
 149 نقوي، ص- 3
  )كتابنامه: نك. (فته استاي از آن، همراه با سهوهاي بسيار  انتشار يا  فقط يك بار ترجمة انگليسي خالصه- 4
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مخلص در ديباچة فرهنگ آورده .1سوم نسخة كتابخانة دانشگاه الهور استدوم نسخة موزة بريتانياست و 
ربنا در مقامي كه كرّوبيان مالء اعلي با وجود سرودن زمزمة حمد به گوناگون لغت اعتراف به «:است

آنندرام دارد  اما بعد معروض مي.... زبان را چه قدرت كه به سخن گشايند  قصور نمايند، مخلص بي
و از .... گرديد  اكثر اوقات صرف اين معني مي] و[يام شباب ذوق مفرطي با شعر داشتم  چون در امخلص

سرِ شام كه به گلگشت دواينِ رنگين استادان سري كشيده وقتي به خود پرداخته كه جلد بياضِ صبح به 
به تحريرِ برخالف فرهنگ نويسان كه ... ترنجِ زرِ خورشيد زينت پذيرفته به خطِّ شعاعي مجدول گرديده 

در حلِّ معاني آن . اند لغات قديم مصروف بوده، به تحقيقِ مصطلحات فارسي گويان تازه توجهي ننموده
بناي كار بر حروف تهجي گذاشتم و براي هر حرف، ... تر از اوراق الله مرقوم بايد نمود  رنگين] اي[رساله

مرآت «اين نسخه به ترتيب رسيد به . ..ها كه آن نيز مطابقِ حروف تهجي است  بابي مشعر بر فصل
  . موسوم گرديد»االصطالح

       تأليف چون نمودم در بهترين ساعات  اين نسخــه را كه نامش مرآت اصطالح است 
   »1158=    تاريخ اختتامش، تحقيق اصطالحات   كلك سخـــن طرازم تحرير كرد مخلص    

اي از  ام تا نمونه اصطالحات مورد نظر است، آوردهاز هر نسخه، تصويرِ يك صفحه را كه دربرگيرندة 
گفتني است كه اصل اين اثر و هر سه نسخة آن . مندان ارائه شده باشد ها نيز براي عالقه الخط نسخه رسم

اند و ازين رو براي مطالعة وضعيت  خارج از جغرافياي كنوني ايران و زبان فارسي تأليف و استنساخ شده
در اين كتاب بنابر سنت اهلِ هندوستان، براي .  شبه قارة هند بسيار سودمند استمسائل زبان فارسي در

ايرانيان و كساني كه زبان مادريشان فارسي بوده است، اصطالحاتي بكار رفته است؛ اين واژگان و 
لِ زباني، اه فارسيان، اساتذة ايران، صاحب: شود؛ عباراتي چون ها ديده مي اصطالحات در بسياري از مدخل

داني سند دارم، يكي از اساتذه گفته، از  ايران، كالمِ اساتذه، از واليت به هندوستان آمده، ايران، از زبان
صاحبِ اين شعر اگرچه :كند و گاه اهلِ زبان فارسي را اينگونه معرفي مي.دانان به تحقيق رسيده زبان

نظر  ستهزاي هندياني كه خود را صاحببراي طنز و ا....باشد  ليكن مدتي در شاهجهان آباد ميزاست واليت
دانستند و البته فارسي زبان دوم ايشان بوده است، از عبارات زير استفاده كرده  در زبان فارسي مي

..... را تراشيش  فارسيوصف ...  پاره اگر مهمالتشان نقل كنم  يك ... تراش فارسيهاي  نويسنده:است
  .... اين پيرِ روشن ضمير فارسي ايجادي از جمله.... نمايد   اختراع ميفارسي چند

  
  .االصطالح، ايرانيان هند، فارسي زبانان هند، فارسي تراشي  آنندرام مخلص، مرآت:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
  . خوشبختانه مراحل تصحيح آن بر اساس سه نسخه به پايان رسيده و به زودي منتشر خواهد شد- 1
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  بررسي بالغت سنتي با رويكرد بينامتني

  رضا قنبري عبدالملكي
  

.  استهاي نظرية بينامتنيت در مباحث بالغت سنتي فارسيهدف اين مقاله، بررسي ريشه
هاي صريح و ناصريح، نقل قول: گيرداز طريق موارد زير صورت مي» ام اچ ايبرمز«بينامتنيت طبق نظر 

هاي شكلي و مضموني، يا صرفاً از طريق مشاركت ناگزير در استفاده از گنجينة تكرار و تغيير ويژگي
از نگاه » بينامتنيت«قولة م. ها  و قواعد زباني و ادبي و روندهايي كه از پيش همواره موجودندسنت

منتقدين كالسك ادبيات ايران نيز پنهان نمانده است؛ البته با اصطالحاتي خاص و متفاوت با اصطالحات 
روشني از مباحث مربوط به اين نظريه، همواره در ميان خالقان آثار ادبي و علماي سايه. نقد ادبي مدرن

 است، هم در ذيل مباحثي كه علماي بالغت دربارة بالغت دنياي اسالم مورد اعتنا و اهتمام بوده
اي از اجزاي آنچه به توان پارهاند مياصطالحاتي نظير اقتباس، تلميح، تقليد و حسن اتباع طرح كرده

شود يافت؛ و هم در فصولي از كتب بالغي كه به بحث ها يا بينامتنيت شناخته ميعنوان گفتگوي متن
  .كوشد به بررسي اين موضوع بپردازداين مقاله مي. يافته استاختصاص » سرقات ادبي«دربارة 

  
  . بينامتنيت، بالغت سنتي، سرقات شعري، نقد ادبي، مكالمه باوري:كليدواژه ها
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  شهادت نامه ي ابن همام شيرازي قديميترين منظومه ي موجود در وقايع كربال

  وحيد قنبري ننيز
  

 هجري تأثيرات عميق سياسي و 61 عاشوراي خونبار سال در تاريخ اسالم هيچ واقعه اي به مانند  
اجتماعي بر فرهنگ شيعه نداشته است واز آنجا كه ادبيات بستر مناسبي براي تجلي اين تأثيرات است 

اين مقاله سعي دارد تا ضمن گذري .بازتابهاي اين رخداد مفصل ترين بخش ادبيات شعررا تشكيلمي دهد
اثر ابن همام شيرازي "شهادت نامه " ادبيات فارسي به معرفي منظومه ي بر پيشينه ي شعر عاشورايي در

ابن همام از شعراي شيعه قرن نهم و اوايل .كه قديميترين منظومه ي موجود در وقايع كربالست بپردازد
از آثار ابن همام شيرازي مجموعه .سروده است .ق.ه903قرن دهم هجري است كه شهادت نامه را به سال 

در بخش نسخ خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران محفوظ است كه اين مقاله بر 2654ره اي به شما
  .اساس آن پرداخته شده است 

  
  .شعر شيعه، ابن همام شيرازي ، شهادت نامه:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري زبان وادبيات فارسيدانشگاه شهيد باهنر كرمان 
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  بررسي تطبيقي خودستايي هاي شاعران عباسي با خاقاني شرواني

  دكتر علي قهرماني
  جعفر بامدادي

  
اين صفت در زندگي اجتماعي .است» مداحي و تحسين از خويشتن«در لغت به معني خودستايي 

اما در . امروز و البته در اعصار و قرون گذشته ،نزد مردم عامي امري زشت و ناپسند و منفي تلقي مي شد
ادبيات به ويژه شعر، يكي از فنون سخنوري است و كمتر شاعري ديده مي شود كه به خودستايي و مدح 

نمودهاي . ستايش از خود نپرداخته باشد و دانش و هوشمندي خود را برتر از ديگران نشان ندهدو 
برخي علم و دانشخود را به رخ ديگران كشيده اند، برخي .خودستايي در شعر شاعران متفاوت است

در .شخصيت شاعري خود را ستوده اند و برخي شخصيت حقيقي و ذوق هنري خود را مي ستوده اند
 متنبي، ابوتمام، بحتري و -ي خودستايي چندين شاعر عربژوهش تطبيقي به بررسي و مقايسهيك پ

نتايج .  پرداخته شد-  خاقاني شرواني- با خودستايي يكي از خودستاترين شاعران زبان فارسي- أبوالعال
ي منش و شخصيت خود بوده اند اما اين پژوهش نشان مي دهد كه شاعران عرب، بيشتر شيفته

  .انيشرواني بيشتر به فضل و دانش و اطالعات وسيع خود مي باليده استخاق
  

  .ي عباسي،خاقاني شرواني، شعر خودستايي، شاعران دوره:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان   
  آذربايجاندانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم  
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  )محمود دولت آبادي( بررسي سبك شاعرانه رمان كليدر

يحيي كاردگر

  فاطمه باباشاهي
  

اثر مشهور او رمان كليدر در . ات معاصر ايران است   محمود دولت آبادي از نويسندگان پرآوازه ي ادبي
امتياز بارز اين رمان كاربرد حجم گسترده اي از عناصر . ادبيات داستاني از جايگاهي ويژه برخوردار است

در مقاله ي حاضر با بررسي و مطالعه ي دقيق متن رمان، مصاديق اين .شاعرانه در متن  آن است
استخراج وسپس با طبقه بندي اين عناصر به تقسيم آنها در بخشهاي كاربردهاي شاعرانه را از متن 

.جداگانه اقدام نموده ايم
طبق نتايج به دست آمده ، مي توان گفت نثر كليدر، از جنبه ي كاربرد عناصر شاعرانه، نثري پيشتاز است 

ي از اين كاربرد هاي بهره گير.كه گنجينه اي از ادبيات فارسي، اعم از نظم و نثر را در خود نهفته دارد
شاعرانه در عين حال كه به شكل گيري نثري نو و بديع در حوزه ي رمان نويسي انجاميده است، با 
تلفيقي همگون و هماهنگ با محتواي متن و بسط و گسترش فضاي عاطفي آن، در القاء هرچه بهتر اين 

  .فضاي عاطفي به مخاطب نيز تأثيري بسزا داشته كه قابل تأمل است
  

  . محمود دولت آبادي، كليدر، سبك ،نثر شاعرانه،رمان فارسي:كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 
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  هاي مثنويپردازي داستانديد در صحنهنقش زاويه

  مهديه كارگرسنگاچيني
  پوركاظم يوسفدكتر محمد

  
شايد . مثنوي معنوي اثر ارزشمنديست كه گذر روزگاران آن را به دست فراموشي نسپرده است

 و هاي دلنوازي است كه موجب تلطيف كالم متعالي مولوي گرديدهماندگاري مثنوي داستانيكي از داليل 
-اي كه مخاطبان خودرا به نگاهي تازه بر اين داستانشود؛ روزنههر روزه پنجرةجديدي بر آنها گشوده مي

بسيار .) ..ديد،شخصيت، صحنه وطرح، زاويه(نويسي معاصر،عناصرداستاندر داستان. كندها دعوت مي
چنان كه انتزاع كامل دهند؛ آناين عناصر در ارتباط با يكديگر، پيكرةانداموارِداستانراشكلمي. اندمورد توجه

پردازي ديد در صحنهبر اين اساس، اين نوشتار توجه خود را بر  نقش زاويه. آنها از يكديگر دشوار است
ازي درمعناي بعد مكاني و زماني و چينش آنها پردصحنه و صحنه. استهاي مثنوي مبذول داشتهداستان

راوي (گر بيرونياين نوشتار سعي دارد نشان دهد كه چگونه گزينش زاويه ديد كانوني. در داستان است
گيري ، در شكلو همچنين تلفيق آنها در داستان) گرشخصيت كانوني(گر درونيو كانوني) داناي كل

هاي مثنوي آشكار سازد كه ذهن خلّاق موالنا به خوبي تانصحنه موثر است و با بررسي برخي داس
ديد مناسب با داستان را برگزيند و از دريچة آن مخاطب را با ظرف مكاني و زماني كه كنش توانسته زاويه

گر بهره ديد شخصيت كانونيچنانكه در بيان خاطرات از زاويه. سازددهد، آشنا داستان در آن روي مي
هاي كه شخصيت حضور دارد، وارد پاي همان شخصيت، تنها در مكان و زمانبهب را پاجويد و مخاطمي
هايي كه نيازمند آگاهي بيشتر مخاطب از موقعيت مكاني و زماني ديگر از سويي در داستان. سازدمي

هاي داستان است، به كمك راوي داناي كل، به صورت موازي و همزمان،  مخاطب را آزادانه در شخصيت
-سازد و بدين وسيله، متناسب با نياز داستان از عهدة صحنههاي مختلف با خود همراه ميميان صحنه

منظر، گروهي، فراخ(كارگيري چهار عدسي همچنين در پايان، توانايي موالنا در به. آيدپردازي آن بر مي
 .ي خواهد شددر آفرينش صحنة داستان، ميدان ديد و فضاسازي آن بررس) نزديك و درونينماي

  
  .گر بيرونيگر دروني، كانوني، كانونيديد  مثنوي، صحنه، زاويه:كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 ارشد زبان و ادبيات فارسيكارشناس 
 استاديار دانشگاه گيالن 



 557  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
 )پيرامونِ خيام و شعر(مستيِ فيلسوف

  مهدي كارگر
  

تأسيس و .      قرنهاي پنجم وششم در ايران از دوره هاي پر تنش و جنجالي نحله هاي كالمي بوده است
شاهد اين مدعاست كه رسالتشان رساندن پيام كالم تُهافت الفالسفه تاب تأثير نظاميه بغداد و تأليف ك

حكيم عمر بن خيام نيشابوري در اين دوره عمرش را سپري كرده .اشعري به جهان اسالم بوده است
حكيم نيشابور درياي پر تالطم وجودش . وي فيلسوف شاعر، رياضيدان، منجم و طبيب بوده است. است

قالب شعري كه بوي ايرانيت آن براي . ات در ساحل وجود خود ظاهر ساخته استرا به صورت رباعي
خيام رساله هاي كم حجم و پر محتواي فلسفي هم دارد كه اگر مورد مداقه قرار . مشامِ آريايي آشناست

بر كساني كه . گيرند چون مشعلي رباعيات منسوب و منحول به حكيم نيشابور را روشن خواهند ساخت
 تحليل شخصيت را نيك مي شناسند، پوشيده نيست كه شناخت شخصيت همواره از طريق آثار متد در

مواريث سرگردان و . البته مكانيسم روايي هم بي تأثير نخواهد بود. شخصيت امكان پذير است نه يك اثر
رقي ميان مكانيسم روايي را به طور مطلق نمي شود نپذيرفت؛ زيرا اگر چنين اتفاقي روي دهد، ديگر چه ف

 كريم هم اگر تاريخ اسالم را ناديده قرآن و شعر شاملو باقي خواهد ماند؟يا در مورد انجيل، تورات
اين سخن در مورد حكيم نيشابور نيز .انگاريم دست كم جنبهة وحياتي آن بر ما مجهول باقي خواهد ماند

بود موالي بلخ از قول خيام صادق است و شرابِ نيشابوري حكيم عمر خيام، ميِ انگوري نيست كه اگر 
  : در ايام نمي افكند"اشربوا"آوازة 

  »هزار جان گرامي فداي آن ياري                      كه به مجلس ما امر اشرابوا دارد«
چگونه ميِ انگوري از عهدة حلِّ اسرار عالم بر خواهد آمد؟شيخ الرئيس ابن سينا نام دو كتاب فلسفي 

 و حكيم نيشابور درياي متالطم و .قانونيده است و كتاب پزشكي خود را  نامنجات و شفاخود را 
معاني در لفظ ظاهر مي .  در ساحل وجودش ظاهر ساخته استرباعياتخروشان وجودش را به موج 

  :به قول انوري.شوند ولي از لفظ، ژرفترند و اين رابطة ظرف و مظروفي بس شگفت است
                همچو معني كه در بيان باشددر جهاني و از جهاني بيشي         

ادبيات و فلسفه مالزم يكديگرند، فيلسوفي كه اديب نباشد و ادبيات را نشناسد و بيان خوبي نداشته باشد، 
قدرت بيان افكارش را نخواهد داشت و شايد فكر خوبي هم نداشته باشد و اگر كسي اديب باشد و 

________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه آزاد اسالميواحد آستارا 
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حكيم . ادبيات و فلسفه به موازات هم در خيام حضور دارند. ودفلسفه نداند، در واقع اديب نخواهد ب
نيشابوري به همان اندازه كه يك فيلسوف بزرگ است يك شاعر توانا نيز محسوب مي شود و چنانكه 
انديشه هاي خود را در هر دو حوزه بيان كرده است در شعرش صفت شاعرانه به خرج نداده است و با 

كساني كه با سطوح مختلف و متفاوت زبان و اليه هاي تو .رگرم نساخته استتخيالت شاعرانه خود را س
يك اديب اگر  انديشه اي ندارد چه . در توي آن نا آشناند، در شناخت خيام دچار كج فهمي خواهند شد

چيزي براي گفتن خواهد داشت؟ تمام ادبياتهاي  مهم جهان داراي پشتوانة فلسفي هستند و به همين 
هرچند مشعل . ات فارسي در اوج است از اين روي، حرف حساب حكيم نيشابور تفكّر استجهت ادبي

تفكر و فلسفه در بسيار سرزمينها به خاموشي گراييده است ولي در ايران زمين به واسطة داشتن فرهنگ 
بعيد تفكر از دوراني بس كهن تا كنون همواره نور افشان بوده است هرچند براي انديشمندانش تكفير و ت

  .ارمغان آورده است
  

  .سخن، متُد، ادبيات، فلسفه، رباعيات خيام، مكانيسم روايي: كليدواژ ها
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  »هاي سبك نوقدمايي در اشعار حميدمصدقواكاوي شاخصه«

  پور توچاييكبري كاس
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  هاي شهرستان الهيجاندبير دبيرستان
  

اند يابي به يك زبان مشخّص در پيش گرفتهشاعران امروز براي دستهايي كه در كنار نوآوري
ها، در آثار برخي شاعران قابل توجه اي بازگشت به ترفندهاي هنري گذشته و تجديد حيات آنگونه

-نيما در كنار سنّت. تواند رمز و راز توفيق آنان در حوزة زبان باشدجا كه اين بازگشت مياست، تا آن

شماري را در كنار حفظ سنّت پيشين در شعر امروز وارد هاي ابداعي بيآفريني، ساختشكني و سنّت
نموده است و پس از او شاعراني در اين عرصة فراخ قدم و قلم زدند، از جملة اين شاعران حميدمصدق 

از شاعران نسل دوم نيمايي است و در مثلثي جاي دارد كه در ) ش. ه1318 ـ 1377(حميدمصدق .است
، سه شاعر نسل اول نيمايي »فريدون مشيري« و » سياوش كسرايي«، »مهدي اخوان ثالث«سه رأس آن، 

اي دانند، كه آميزهاكثر كتب مرتبط با ادبيات معاصر، مصدق را از پيروان سبك نوقدمايي مي. قرار دارند
هاي سبك  شاخصهمقالة حاضر در پي تبيين.است از اختصاصات شعر قديم و شعر نيمايي و تغزّلي

ها، درفش كاوياني، آبي خاكستري سياه، در رهگذارباد، از جدايي(نوقدمايي در مجموعه اشعار مصدق 
است تا از اين رهگذر ارزش و زيبايي اين تمهيد هنري را در شعر وي با ) هاي صبوري، شيرسرخسال

  .ذكر شواهدي در اين باب بنماياند
  

  .وقدمايي، ادبيات معاصر، مجموعه اشعار حميدمصدقحميدمصدق، سبك ن: كليدواژه ها
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  بررسي تطبيقي سروده هاي عاشورايي در اشعار كالسيك و معاصر

  كبري كاس پور توچائي
  هاي شهرستان الهيجانكارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسيدبير دبيرستان

  
رفت شاعران حسيني هاي ذوق و معادبيات عاشورايي جويباري جاودانه است كه از سرچشمه

اين شاخه از ادبيات . بندد و محدود به هيچ زمان و مكاني نيستجوشد و بر كتيبة هستي نقش ميمي
هاي افشاگرانة امام ها وسخنرانياز مدينه به كوفه آغاز و درخطبه) ع(حسينزمان با حركت  امامآييني، هم 

 عاشورا به واسطة شاعراني چون، فرزدق، دعبل و ياران و فرزندانش متجلّي گرديد و بعد از واقعة) ع(
گوي، از ميان شاعران   پارسي. ادامه پيدا كرد... خزاعي، ابن رومي، ابن عباد، مهيارديلمي، سيدرضي و 

كسائي مروزي، رودكي، ابوشكور بلخي، فرخي، باباطاهر، ناصرخسرو، حافظ، موالنا، سعدي، نظامي، 
در اين عرصة فراخ و روشن، قدم و قلم زدند كه بيشتر گرايش آن ها . ..خاقاني، جامي، محتشم كاشاني و 

در عصر حاضر نيز، شاعراني چون؛ علي معلّم، علي موسوي گرمارودي، عليرضا قزوه، . توصيفي بود
هاي ساختار در شعر، با تحليل و برداشتي صحيح به رغم محدوديت... حميدسبزواري، طاهره صفارزاده و

ني، توانستند جايگاه محتوا را نيز حفظ كنند و يكي از اهداف واالي قيام عاشورا را هاي حسياز حماسه
انگيزد ممكن است يك حس گفتني است آنچه شعر در نفس انسان برمي.احياي جاودانة مذهب بدانند

زيبا باشد يا زشت، يك عاطفة شديد باشد يا يك درد هميشگي؛ اما شرط اصلي آن تأثير شگرف در 
تري در ميان مخاطبان براي خود بيابد به همان اندازه درد بيشهراندازه كه شاعر هم. يشتري استنفوس ب

تري خواهد يافت و هر چه زبانش براي خوانندگان آشناتر باشد، ديرتر و از سوي جامعه پذيرش بيش
يي از اشعار هااين مقاله برآن است تا با استناد به نمونه.تر به دست فراموشي سپرده خواهد شدكم

هاي اين دو گروه شاعران مورد تحليل و عاشورايي متقدمين و معاصرين، ادبيات عاشورايي را درسروده
كوشد تا ارزش و زيبايي اين گونة ارجمند و يابي به اين هدف نگارنده ميبررسي قرار دهد و براي دست

  .ثوابمند را با ذكر شواهدي در اين باب بنماياند
  

  ).ع(شاعران كالسيك، شاعران معاصر، ادبيات عاشورايي، امام حسين: كليدواژه ها 
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  روايتگري و گفتگو در شخصيت پردازي رمان چهل سالگي

  ريحانه كاشاني خطيب
  

آنچه كه شخصيت بر زبان مي .نقش مهمي دارد) گفتن و نشان دادن(گفتگو در دو شيوه شخصيت پردازي 
لبي كه ديگران درباره شخصيت بر زبان مي آورند نيز به نحوي آورد بيانگر روحيات اوست، همچنين مطا

-ي گفتار هم مي تواند اطالعات زيادي دربارهشكل يا شيوه. خود گوينده و شخصيت را توصيف مي كند

روايتگري . گفتگو در داستان عاملي متمايز  از روايتگري است .  ي شخصيت در اختيار خواننده بگذارد
اما گفتگو سخني است كه شخصيت ها ) صداي راوي ( ي از آن سخن مي گويد آن چيزي است كه راو

ي حاضر با توجه به تقسيم بندي هاي رايج در نظريات ادبي درباب گفتگو، در مقاله.بر زبان مي آورند
  .تأثير گفتگو، در شخصيت پردازي رمان چهل سالگي با رويكرد روايت شناسانه، بررسي مي شود

  
  .روايت شناسي ، شخصيت پردازي ، گفتگو ، داستان معاصر فارسي ، رمان چهل سالگي:  كليدواژه ها 
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بررسي جريان روشنفكري دهه هاي سي و چهل در شعر فروغ فرخزاد از منظر علوم سياسي «

  »و اجتماعي
 فاطمه كاكاوند قلعه نويي

   دانشجوي دكتري ادبيات فارسي، مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند
  ن نيكوييمژگا

   مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند
  

در دوره نخست او .فروغ فرخزاد شاعري است  صاحب ديواني با دو دوره شعري كامالً متمايز 
 "ديوار"در اين دوره وي خود را در پس . از خود فردي ميگويد و شعرش طنين ادبيات شخصي است

 از من انساني "تولدي ديگر"ارد و در دوره دوم با  برمي د"عصيان"مي بيند و سر به "اسير"زنانگي  
نويسندگان، شعرا وهنرمندان . "ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد"سخن مي گويد و مي خواهد كه 

نمادهاي روشنفكري هر جامعه هستند و آثار هنري آنان بازتاب دهنده جريانات فكري و اجتماعي زمان 
ست، طبيعتا براي درك و شناخت آثار هنري آنان توجه به اين رابطه آنها و تاثير گذار بر اين جريانات ا
بررسي جريان روشنفكري حاكم بر دهه هاي سي و "در اين تحقيق . متقابل ضرورتي اجتناب ناپذير است

بدين منظور ضمن بررسي .  و نسبت وي با اين جريان مورد توجه قرار گرفته است"چهل در شعر فروغ
 به عنوان شاهد مثال به طور اختصاصي "آيه هاي رميني"ند منظومه وي از جمله ديوان اشعار فروغ، چ

  .مورد بحث و مداقه قرار مي گيرد
  

  .ادبيات فارسي، شعر معاصر، فروغ فرخزاد، روشنفكري، آيه هاي زميني: كليد واژه ها
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  بازتاب مسائل اجتماع در دو منظومه ي خسرو وشيرين و هفت پيكر نظامي

  بستيفاطمه كله 
  

     محيط ادبي از محيط اجتماعي متاثر است و آثار ادبي و هنري واكنش و عكس العملي است كه انسان 
هنرمند در برابر اجتماع و كنش هاي اجتماعي از خود نشان يم دهد افكار و انديشه هاي يك شاعر تابع 

اين رو بررسي مسائل اجتماعي از . جريان هاي اجتماعي است كه با بيان واقعيات جامعه نمودار مي وشد 
چه بدون در نظر گرفتن . در اشعار شاعران معيار مناسبي براي آشنايي براي افكار و انديشه هاي آنهاست 

بررسي دو منظومه ي خسرو .معيار اجتماعي مطالعه ي اشعرا به خودي خود نمي تواند وافي مقصود باشد 
 به اينكه عواملي كه در تغيير و تحلو روح و روحيه ي وشيرين و فهت پيكر نظامي از اين منظر با توجه

اجتماعي نظامي موثر بودند در حوالت روح و انديشه ي او و چگونگي شكل گيري محتوا و قالب 
شعرش نيز تاثير دشاته اند مهم دانسته شده ؛ بنابراين براي درك محتوا و جوانب شعري نظامي بايد 

اعي عصر شناخته شود و بستر اجتماعي را كه چنين اثري در آن عوامل مناسب در حاالت و روابط اجتم
بر اين اساس يان مقاله در نظر دارد مسائل . پرورده شده است مورد تحيقق و شناسايي كامل قرار گيرد 

  .را در اين دو اثر مورد تجزيه و تحليل قرار دهد ... اجتماعي چون آزادي ، عدالت ، آرمان خواهي و 
  

  .اجتماع ، خسرو وشيرين ، هفت پيكر ، نظامي: كليد واژه ها 
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  جايگاه گلستان سعدي در ادبيات كودك و نوجوان

  هاي گلستان سعدي براي كودكانشناسي بازنويسيآسيب
  مرجان كامياب 
  دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات كودك و نوجوان دانشگاه شيراز 

  زمين زهرا رياحي
  نشگاه شيرازيار زبان و ادبيات فارسي دادانش

  
ي ي ارزشمند و ذخيرهزبان و ادبيات فارسي به دليل غناي محتوايي و زيبايي صوري و زباني، گنجينه

هاي ارزشمندي از آثارحماسي و پهلواني، عرفاني و ديني، داستان هاي اين ادبيات با نمونه. پاياني استبي
گري و نابع پرباري براي بازبيني، آفرينشهاي عاميانه و پريان، معاشقانه و ادبيات غنايي و افسانه

ي غني و سرشار خود است؛ دار پيشينهميزان زيادي وامبنابراين ادبيات معاصر به. بازآفريدن در اختيار دارد
توانند به بازنويسي و بازآفريني اين متون براي كودكان و زيرا نويسندگان با آگاهي از متون كهن مي

ي وجه به اهميت فراوان آشنايي كودكان با ادبيات سنتي و متون كهن، نقش ويژهبا ت. نوجوانان بپردازند
عنوان يكي از عناصر برجسته و بازنويسي و بازآفريني و جايگاه ظريف آن در ادبيات كودك و نوجوان، به

هاي بازنويسي و بازآفريني را در آثار اين پژوهش بر آن است كه شيوه. تأثيرگذار آشكار خواهد شد
موقعيت ادبيات . سعدي، بررسي و تحليل كندهاي گلستانشده براي كودكان، بر مبناي حكايتنوشته

شده بر مبناي متون كهن براي كودكان نياز به خالقيت اي است كه آثار بازآفريدهگونهكودك و نوجوان به
هاي خاص ليل ويژگيسعدي به دهاي گلستانهاي اين پژوهش نشان داد كه حكايتيافته. و پرورش دارد

ارزيابي آثار بازنويسي و بازآفريني شده . خود از ظرفيت بااليي براي نگاهي كودكانه به آن برخوردار است
بر مبناي اين اثر، همچنين گوياي اين حقيقت است كه اگرچه در ابتدا كودكانه نوشتن گلستان با هدف 

ما اكنون نياز بيشتري به بازنويسي خالق و هنري است، اآشنايي مخاطبان با آثار كهن فارسي صورت گرفته
  .شوداحساس مي

  
  .سعدي،بازنويسي ساده، بازنويسي خالقبازنويسي، بازآفريني، گلستان: كليدواژه ها
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  غبار زدايي از چهره ي سيمرغ

  سيدعلي كرامتي مقدم
  دكتراي زبان و ادبيات فارسيمدرس دانشگاه پيام نور قطر

  
... فتي است كه در آثار به جاي مانده از زبان پهلوي، اوستايي، سانسكريت وسيمرغ از پرندگان شگ

نفوذ عقايد و آراء اقوام . در بيان مفاهيم گوناگون اساطيري به طور نمادين نقش عمده اي ايفا مي نمايد
هاي ذهني و روايات متأخر زردشتي سبب تقدس اين مرغ در اوستا شده  گذشته در باورها و اندوخته

چهره ي اين مرغ در گذر زمان تغييرات گسترده اي يافته تا بتواند انديشه هاي گوناگون فرهنگي .  است
و اجتماعي هر عصر را متناسب با نيازها و شرايط گوناگون در پرده ي رمز بيان نمايد به حدي كه سيمرغ 

در .مي گردددر بسياري موارد، فصل مشترك انسانيت و حيوانيت و سرحد ميان غريزه و انديشه 
در .دارد.  نيمه خدا-3.  انسان- 2.  جانور-1:گانه اي سه هاي اساطيري و حماسي، سيمرغ چهره انديشه

بين و آگاه از  گر مشكالت، پيش ماهر و برخوردار از قدرت الهي، چاره شاهنامه سيمرغ از يك سو پزشكي
ي  چهره«في نيز داراي صفات منفي وشود و از طر تعبير مي» ي يزداني چهره« راز سپهر است كه از آن به

شود، هوا از  سيمرغ در حماسه بر فراز البرزكوه آشيان دارد و چون به زمين نزديك مي.است» اهريمني
ي مردم و المكاني و بي نشاني از ديگر ويژگي  دور بودن از دسترس عامه. گردد بزرگي پيكرش تاريك مي
اي   سيمرغ در زندگي زال و رستم نقش كليدي و برجستهبا اين حال. العاده است هاي اين موجود خارق

اش در نگهداري از خاندان زال سبب شده كه اين پرنده را در حماسه،  وقفه دارد تا جايي كه تالش بي
نكته ي درخور توجه اين كه اين مفاهيم و نمادها در بين ملل .بدانند» ي نگهبان يا توتم قوم سكا فرشته«

وجود دارد كه قابل » هو ان سي«انگيز به نام مرغي شگفت» اساطير چين«است؛ در ديگر نيز رواج داشته 
در ادبيات . در اساطير هندي، تشبيه خدايان به عقاب مشاهده مي شود. مقايسه با سيمرغ شاهنامه است

در اين مقاله به بحث .اي شبيه سيمرغ دارد اي است كه صفات برجسته عنصري اسطوره» عنقا«عرب نيز 
مون پيشينه ي اساطيري، حماسي و ادبي سيمرغ و چگونگي گذر آن از اسطوره به حماسه مي پيرا

در ادامه با اشاره به جايگاه سيمرغ در اديان و ملل مختلف و تغيير چهره ي چندگانه ي اين مرغ . پردازيم
  .شگفت براي بيان انديشه هاي آرماني انسان ها در ادوار مختلف خواهيم پرداخت

  
  .سيمرغ، اسطوره، حماسه، نماد، ظهور، زال، رستم، توتم، پر:ه هاكليدواژ
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  مثلث شادي و نشاط در عصر ساماني و شعر رودكي

 سيدعلي كرامتي مقدم
مدرس دانشگاه پيام نور قطردكتراي زبان و ادبيات فارسي  

  
 را به عنوان سامانيان با توجه مناسب به زبان فارسي و نجات آن از خطرِ نابودي توانستند عصر خود

در . يكي از درخشان ترين و پرافتخارترين دوره ها در تاريخ زبان وادب فارسي ثبت و جاودانه نمايند
امنيت اجتماعي و سياسي، نبودن جنگ ودرگيري و آرامش روحي و : اين دوره به داليل مختلفي چون

نشاط و شادابي و اغتنام ...رواني، شرايط مناسب آب و هوايي ماوراءالنهر، وضعيت خوب اقتصادي و
شاعران و نويسندگان به خوبي شادي و طرب حاكم بر زندگي . وقت بر روحيه ي مردم سايه افكنده بود

رودكي، پدر شعر فارسي، در بين شاعران اين . فردي و اجتماعي را در اشعار خويش انعكاس داده اند
ر به انعكاس خردگرايي، دانش دوستي، بي در اين عصر شاعران بيشت.دوره مقام شامخ و قابل توجهي دارد

اعتباري جهان، توصيف طبيعت در سروده هاي خويش پرداخته و توانسته اند به طور قابل توجهي، شاد 
اگر رودكي را به عنوان . زيستن و توصيه به خوش گذراني و اغتنام وقت را به نمايش بگذارند

ذيريم، مي توانيم با بررسي شعر او اين ادعا را به شاخصترين فرد و نماينده ي تمام عيار اين دوره بپ
چرا كه او براي شاد زيستن به عوامل متعدد خوش گذراني روي آورده و از آن ميان به سه . اثبات برسانيم

معشوق و عشق - 3. باده و باده گساري- 2. موسيقي و نوازندگي-1:عنصر اصلي و برجسته ي آن يعني
ه و در اشعار خود، ابيات فراواني را به توصيف اين سه پديده اختصاص ورزيدن به او، توجه خاصي داشت

مادر «نمونه هاي بارز اين گونه شعر را در قصيده ي . داده و مثلثي از شادي و نشاط را پديد آورده است
در اين مقاله به بحث وكند وكاو در چگونگي زندگي مردم و . مشاهده مي كنيم» مي را بكرد بايد قربان

ري مجالس شادي و نشاط در عصر سامانيان و انعكاس اين موارد در آيينه ي شعر و ادب آن دوره، برگزا
  .به ويژه در شعر رودكي،  مي پردازيم

  
  .سامانيان،رودكي،شادي ونشاط،موسيقي،شراب،عشق،اغتنام وقت: كليدواژه ها
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  "وج عر"ي دفاع مقدس با تكيه بر داستان بررسي شخصيت و احساس نوجوان دوره

  دكتر رسول كردنوقابي
  هژير معصومه ابراهيمي

  
كه بتواند با مخاطب خود ارتباط برقرار كند بايد با روحيات، احساسات و  اي براي آن هر نويسنده

هاي شخصيتي رشد هيجاني و  ها را بشناسد و به ويژگي توانايي. عواطف مخاطب آشنايي داشته باشد
ي داستان دفاع مقدس نيز، بايد با شخصيت دروني  نويسنده. اجتماعي گروه سني مخاطب واقف باشد

ي دفاع  هاي فرهنگي و اجتماعي دوره نوجوان آشنا باشد تا داستانش بتواند بازخورد بيروني با حفظ ارزش
ي ناصر ايراني، به واكاوي شخصيت و   نوشتهعروجاين پژوهش با تكيه بر داستان . مقدس داشته باشد

هاي نوجوانان،  ناصر ايراني با آشنايي از عاليق و احساس.پردازد ي دفاع مقدس مي هاحساس نوجوان دور
از . ي جنگ استفاده كرده است هاي داستاني و مسئله به خوبي از بازي فوتبال براي ورود به شخصيت

هاي عاطفي، جسمي و اخالقي در  هاي عروج، واكنش هاي رشد هيجاني و اجتماعي شخصيت ويژگي
ي شيفتگي و كنجكاوي، پرورش اعتماد و دلسوزي، پايدار  ي دوستي بر پايه ي، برقراري رابطهبازي گروه

ها،  شدن وفاداري عاطفي، درك ديدگاه ديگران، كنار آمدن با موقعيت اجتماعي پيش آمده، غلبه بر استرس
ي و زدايي، بدست آوردن استقالل فكر ها، آرمان تامين الگوهاي نقش تشكيل هويت، كاوش ارزش

هاي  آل ي شهادت دوست، رسيدن به ايده دهي استقامت و انتقام در برابر كسب تجربه اجتماعي، پاسخ
ي استقامت، پايداري و ايستادگي است؛  ي روز عاشورا و تهييج روحيه اخالقي به كمك نمادهاي حماسه

  .ي داستان خشم،غم،غرور وعالقه است هاي برجسته احساس
  

  .حساس، نوجوان، داستان، دفاع مقدس، عروجشخصيت، ا: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
  استاديار روانشناسي تربيتي دانشگاه بوعلي سيناي همدانnogha5@yahoo.com 
 فارسي ارشد زبان و ادبيات سكارشناmehozhir@gmail.com 
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  صورخيال مرتبط با آسمان در شاهنامه

  يوسف كرمي چمه
  

آسمان و پديده هايش از ديرباز نوع بشر را به شگفتي وا مي داشته و اين انگيزه را در آنها ايجاد مي 
ي تمام نماي فرهنگ و هنر هادبيات فارسي به عنوان آئين.كرده است كه پي به اسرار آن و ستارگانش ببرند

ايران زمين از بدو پيدايش تا كنون، بسياري از مسائل مربوط به آسمان را در خود بازتاب داده و بخشي از 
در ابيات متعددي از .مهم ترين و زيباترين توصيفات شعر فارسي در ارتباط با آسمان شكل گرفته است

... بروج دوازده گانهوجنس آسمان،سمان و ستارگان، به خلقت آ-بيت2000در حدود - ي فردوسيشاهنامه
شود و فردوسي از ابزارهاي  ميدر تصاوير بديع مرتبط با آسمان در شاهنامه، تنوع ديده.  استاشاره شده

برخورد فردوسي با صورخيال .ي آنها بهره برده استبراي ارائه...) اغراق و استعاره، تشبيه،(بياني گوناگون
ركردي است اما شاهنامه از ديدگاه صورخيال نيز ظرافت هايي دارد كه در كار مقلّدان آن ضروري و كا
ي تصاوير شاهنامه بهره گرفته و ي آسمان و متعلقات آن در ارائهحكيم توس از مجموعه. ديده نمي شود

محمدرضا در باب شگردهاي بياني فردوسي،.تابلوهايي متناسب با فضا و موضوع اثر خويش، كشيده است
صورخيال در شعر شاعران  و يحيي طالبيان در كتاب صورخيال در شعر فارسيشفيعي كدكني در كتاب 

تأكيد ويژه و نگاه جزئي و دقيق به اند اما آنچه اين قلم پي مي گيرد،  بحث و بررسي كردهسبك خراساني
  .صورخيال مرتبط با آسمان در شاهنامه است

  
  .شيد، شاهنامه، صورخيال، تشبيهآسمان، خور: ها كليد واژه

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان 
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  »در ديوان ناصر خسرو) ع(سيماي تشيع و امام علي «

 سعيد كريمي قره بابا

  
از معدود شاعراني است كه در پهنة ادب فارسي تشيع را به فريادي پر شور » ناصر خسرو قبادياني«

نمونة موفّق شعر مذهبي و او در شعر سترگ خويش تشيع را با عقالنيت گره زد و نخستين . بدل ساخت
با جانِ شعر و انديشة او چنان در هم تنيده  شده است كه برگرفتن ) ع(حب امام علي . تبليغي را آفريد

بسامد ارجاعات، دالالت و مضامين . كاهد قدر فرو مي متاعي بي اين روح غالب از اشعار وي هنرش را به 
اش  هاي سبكي ن او خيره كننده است و از مشخّصهو خاندان پاكش در ديوا) ع( مربوط به امام علي

هاي علوي البتّه از ارزش هنري  صراحت ناصر خسرو در به شعر كشيدن انديشه. شود محسوب مي
نا گفته پيداست كه ناصر . كند چندان كه او از سرآمدان شعر ناب در ادبيات فارسي است اشعارش كم نمي

. هاي استوار و آييني خود داده است ن سختي را در ازاي سرودهدرد نيست و تاوا از سنخ ديگر شاعران بي
از بن جان تفكّر شيعه را باور دارد و آن را براي عصر خويش رهايي . هايش از جنس ايمان است سروده

جستار حاضر به بررسي ابعاد و جوانب تشيع در شعر و انديشة ناصر خسرو .داند بخش و حيات آفرين مي
. را در ديوان او ترسيم كند) ع(كند كه سيماي امام علي  با رجوع به شعرش تالش ميپردازد و سپس  مي

سيمايي كه همواره تابناك و درخشان پر تأللو است و ذهن و كلمات ناصر از اين كانون نوراني توش و 
دن ناصر مباحثي ضمني از قبيل جايگاه امامت در عقايد اسماعيليه، علوي يا سيد بو. گيرد توان و گرمي مي

  .هاي ضد علوي نيز در كنار محور اصلي مطرح شده است و مخالفت با انديشه
  

  .و اسماعيليه) ع( ، شيعه، آل علي)ع( ناصر خسرو، امام علي:كليدواژه ها
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  بررسي و تحليل عناصر داستان مدير مدرسه جالل آل احمد

  دكتر حسن گودرزي
  دكتر ابراهيم ابراهيم تبار

  
. صر داستان در مدير مدرسه ي جالل آل احمد مورد بررسي قرار گرفته است در اين مقاله عنا

اين عناصر عبارتند از شخصيت ، روايت و زاويه ي ديد ، طرح ، گفت و گو ، صحنه ، درون مايه و لحن 
بررسي اين عناصر نشان مي دهد كه داستان مدير مدرسه جالل آل احمد عالوه بر ارزش محتوايي از . 

البته كم حوصلگي جالل در نقل بعضي .  هايداستان پردازي نيز داراي اهميت فراواني است جهت ويژگي
اما او به ساختار داستان و . از قسمت هاي داستان حالت عجله و سرع رد شدن از موضوع آشكار است 

عناصر ضروري آن توجه نياشن مي دهد و به كمك شگردهاي مختلف روايي ، براي داستان خود 
داستان هاي جالل آل احمد داراي روايت خطي اند ، بيشتر حوادث آنها بر . فريند ٰ و گيرايي مي آجذابيت

( روايت در داستان مدير مدرسه بر پايه ي زاويه اول شخص مفرد . اساس ترتيب زماني اتفاق افتاده اند 
قيم و غير مستقيم حالل شخصيت هاي داستان هايش را با استفاده از دو شيوه ي مست.است ) من نويسي 

بهره مي ) آكسيون  (در اين راه از سه ابزار توصيف شخصيت ، گفت و گو و كنش . معرفي مي نمايد 
لحن كلي و . در دساتان مدير مدرسه از جايگاه ويژه اي برخودرار است  )ديالوگ  (گفت و گو . گيرد 

لحن گفتاري شخيت . ه با طنز است عمومي داستان مدير مدرسه جدي ، استوار ، شفاف ، تند و تيز همرا
جالل در صحنه پردازي به جزئيات زمان و مكان وقوع حوادث توجهي .ها متناسب با نوع داستان است 

و در بسياري از موارد صحنه ها را كوتاه و گذرا اما بسيار زيبا و دل نشين طرح مي كند . شايان دارد 
داستان مدير مدرسه آن ) پيرنگ ( طحر . پرمعني است درون مايه ي دساتان مدير مدرسه در كل خوب و .

  .چنان قوي نيست اما نسبت به ديگر دساتان هاي جالل آل امد پرمايه تراست 
  

  .داستان زاويه ديد، شخصيت، پيرنگ ، گفت و گو ، لحن ، مدير مدرسه ، جالل آل احمد:كليد واژه ها
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  كاركردشناسي روايي زبان، در متن شعري

 )شعر نوايران: وعيتحليل موض(

 فرزاد كريمي

  
. ي متون، از جمله راهكارهاي مؤثر و رايج در نقد و بررسي آثار ادبي استشناسانهتحليل زبان

گرا و هاي ساختاي ديرپا در تحليلشناسي نيز، اگرچه سابقهي اصول زبانشناسي بر پايهروايت
كه شايسته است مورد استفاده قرار نگرفته نون چنانگرايانه دارند، اما در نقد ادبي فارسي، تاكپساساخت

هاي مختلف تواند داشته باشد، وضعيتدر اين مقاله، براساس كاركردهاي گوناگوني كه زبان مي. است
بندي معروف ياكوبسن اين كاركردها از تقسيم. روايي و نيز عملكرد شگردهاي روايي تحليل شده است

ها در هاي آنبندي و اولويتروايت در هريك از اجزاء اين تقسيماند و چگونگي عمل برگرفته شده
براي بررسي موضوعي، متون شعر نو ايران انتخاب . هاي متنوع روايت نشان داده شده استساخت شكل

مند شدن متون، شده است كه نقد روايي اين آثار، عالوه بر كمك به مشخص شدن چگونگي روايت
توان ميزان بر اين اساس مي. يران را نيز تا حدود زيادي تعيين خواهد كردسيرتطور روايت در شعر نو ا

ويژه به(آشكارگي، پنهانگي يا غياب روايت، و تعداد زيادي از ديگر شگردهاي روايي را در متون ادبي 
  .تعيين كرد) متون شعري

  
  .يرانشناسي، كاركردهاي زبان، شعر نو اشناسانه، روايتتحليل زبان: كليد واژه ها

  
 

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسيcom.yahoo@4233frzd  
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  هاي كتاببررسي عنصر شخصيت در داستان

   اثر مهدي آذريزدي"هاي خوبهاي خوب براي بچهقصه"
  سودابه كشاورزي
  يوسف نيكروز

  
ت است با در نظر گرفتن دهندهي تم داستان و گسترشكنندهترين منتقلمهمي طرح داستان عنصر شخصي

بريم به همين جهت ميدك به حساسيت اين عنصر داستاني بيشتر پيمرز بين ادبيات بزرگسال و ادبيات كو
هاي هاي خوب براي بچهقصه"ي هشت جلديدر اين پژوهش به بررسي عنصر شخصيت در مجموعه

ها را از ايم، نخست شخصيت پرداخته-ي ادبيات كودك و نوجوان نويسنده- اثر مهدي آذريزدي"خوب
ها به خواننده و اصلي يا فرعي بودن، ايستايي يا پويايي، ساده  معرّفي شخصيتيهاشيوه(سه بعد داستاني

بررسي ) اي، ياريگر و فداييزمينهقهرمان بودن، پسبعدي يا جامع بودن، قهرمان يا ضديا پيچيده بودن، يك
- نگريستهجانها از نظر انساني، حيواني، گياهي و اشياء بيايم و سپس به نوع شخصيتو تحليل كرده

-هاي خوب براي بچهقصه"هاي كتابهاي داستاننتايج بدست آمده حاكي از اين است كه شخصيت.ايم

مايه تأثير بسزايي دارند و آذريزدي در آفرينش ي درون در پيشبرد طرح داستان و ارائه"هاي خوب
وافر داشته است به طوري نويسي براي كودكان توجهي هاي داستان كتاب مذكور به اصول داستانشخصيت

هايي كند و از نظر تربيتي الگوييپنداري ميهاي داستان همذاتكه مخاطب خردسال به راحتي با شخصيت
  .مناسب و سازنده براي آنان است كه چگونگي آن را در متن مقاله مفصل توضيح خواهيم داد

  
  .هاي خوبهاي خوب براي بچههادبيات كودك، داستان، شخصيت، آذريزدي، قص: كليد واژه ها

 

________________________________________________________________________ 
 ات فارسيكارشناس ارشد زبان و ادبي 

 ايميل ات فارسی دانشگاه ياسوجاستاديار گروه زبان و ادبّي :so.keshavarzi@yahoo.com 
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  »سگ ولگرد«كاربست نظريه ي فاصله گذاري در داستان  

  سارا كشوري
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
  فاطمه تقي نژاد رودبنه
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  
 ژرف در برتولت برشت، از جمله نظريه پردازان جامعه شناس مي باشد كه انديشه هايش تاثيري

، با تأثير از انديشه هاي » فاصله گذاري« برشت، نظريه ي خود را به نام . هنر و نمايش نامه داشته است
نظريه ي برشت بيش از همه در نمايش نامه كاربرد دارد، اما منتقدان مي توانند آن .فرماليستي مطرح كرد

مقاله ي حاضر .  شخصيت هاي شگفت دارندرا در داستان نيز به كار گيرند، به ويژه در داستان هايي كه
صادق هدايت، بر پايه ي نظريه ي فاصله گذاري برشت »  سگ ولگرد «درصدد است تا به بررسي داستان 

برشت براي . بپردازد؛ زيرا اين داستان داراي شخصيت غريبه اي است كه براي مخاطب تازگي دارد
ش خود را بر آن داشت تا او را از يك مخاطب ايستا مخاطب اهميت فوق العاده اي قائل بود و تمام تال

با توجه به اينكه برشت و نظرياتش در ايران از ديرزماني مطرح بوده، اما در حوزه ي داستان . خارج كند
  .فعاليت چشمگيري در اين زمينه مشاهده نشده است

  
  .برشت، داستان، سگ ولگرد، فاصله گذاري، هدايت: كليد واژه ها
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   تحليل سبكي غزل هاي اسير شهرستاني و صائب تبريزيمقايسه و

  نوش آفرين كالنتر، دانشجوي كارشناسي ارشد
  محمدحسن حائري، دانشيار

  
اسير از شاعراني است كه با قرار دادن سخن خود بر بنياد وهم وخيال و آوردن نكته هاي باريك 

او در غزلش به تأثر خود از . و مضمون هاي تازه در شكل پذيري سبك هندي سهمي قابل توجه دارد
 غزل به نام اسير و استقبال از 4صائب در .صائب و صائب نيز به تأثير گرفتن از اسير اشاره كرده است

اسير .  تا از غزل هاي استقبال شده در ديوان اسير مشاهده شد2شعر او صريحاً اشاره كرده است كه فقط 
آيا صائب از  غزل ها و شيوة سخن : سوالي. ه داشتند غزل مشترك در وزن و رديف و قافي213و صائب 

پردازي اسير تأثير گرفته است؟ اين تأثيرپذيري به چه شكل و ميزاني بوده است؟ براي جواب دادن به اين 
 غزل كه به صورت تصادفي برگزيده بوديم را مورد 8 غزل كه صائب از اسير استقبال نموده و  2سؤال ما 

درصد سجع، تناسب و ايهام  در :پس از بررسي اين نتايج حاصل شد. ر داديمبررسي سبك شناختي قرا
كاربرد استخدام و حسن تعليل . بسامد سجع و پارادوكس در غزل اسير بيشتر بود. غزل دو شاعر باال بود

اسلوب معادله در غزل صائب بيشتر و . در ده غزل اسير تلميح وجود نداشت. در غزل هر دو كم بود
از ابزار بياني، تشبيه و كنايه در غزل صائب و مجاز و استعاره در غزل .  بود6/1ن در هر بيت ميانگين آ

صائب از واژه هاي . در بخش زباني تسامح اسير در مورد به عيوب قافيه بيشتر بوده است. اسير بيشتر بود
يبات وصفي بسامد در غزل اسير تركيبات اضافي، و در غزل صائب ترك. عربي بيشتري استفاده كرده است

گاهي صائب تركيبات ابداعي اسير . هر دو شاعر از تركيبات تازه در غزل بهره برده بودند. بيشتري داشت
تعداد افعال حركتي . درصد جمالتي كه منطق نثر دارند در غزل اسير بيشتر بود. را در غزل به كار برده بود

در سطح . تحرك و پويايي غزل او بيشتر بودو تشخيص در غزل اسير بسامد بيشتري داشت، بنابراين 
سبك غزل اين دو شاعر و كالً سبك . فكري هدف دو شاعر از سرودن غزل، مضمون پردازي بوده است

صائب در كنار هنر نمايي از شعر براي حكمت . شبيه است» هنر براي هنر«هندي بسيار به مكتب پاراناس 
ئب در مفاخرات، عالوه بر سخنوري به فضايل اخالقي اسير و صا. هم سود برده است... و اخالق و 

  .خويش اشاره كرده اند
  

  .سبك هندي، سبك شناسي، تحليل سبكي، اسير شهرستاني، صائب تبريزي: كليدواژه ها
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  تحليل رفتارها و ارتباطات غير كالمي در شازده احتجاب

  )تأملي بر يكي از شگردهاي داستان پردازي هوشنگ گلشيري (
  فاطمه كالهچياندكتر 

  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي كرمانشاه
   زهرا جمشيدي
  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي كرمانشاه

  
هوشنگ گلشيري يكي از بزرگترين داستان نويسان مدرن ايران است كه به راستي مي توان پس 

از او آثاري متعدد برجاي مانده . أثيرگذارترين داستان نويسان معاصر دانستاز صادق هدايت ، او را از ت
است كه از آن ميان مي توان به كتاب هاي شازده احتجاب ، كريستين وكيد ، برّه ي گمشده ي راعي و 

رمان كوتاه شازده احتجاب ، جزو مهم ترين آثار گلشيري و از نمونه هاي . آينه هاي دردار اشاره كرد
ص داستان نويسي معاصر است  كه به شيوه ي تك گويي دروني و جريان سيال ذهن نوشته شده شاخ

نويسنده براي تحقّق اين تكنيك و پيشبرد طرح داستان ، از عناصر متنوع ارتباط و رفتارغيركالمي . است 
اس ، بررسي بر اين اس. در سطحي بسيار گسترده و به صورتي بارز و تعيين كننده استفاده كرده است 

اين پژوهش سعي دارد . ، موضوع اين مقاله است شازده احتجابرفتارها و ارتباطات غيركالمي در داستان 
، نمودهاي ) ادبيات داستاني ، نشانه شناسي ، روانشناسي و جامعه شناسي ( با ديدگاهي ميان رشته اي 

رد تحليل قرار دهد و بررسي كند كه گوناگون ارتباطات غيركالمي و داليل آن ها را در كتاب مذكور مو
رفتارهاي . گلشيري تا چه اندازه و با چه كيفيتي به نقش اين عناصر در پيشبرد داستان توجه كرده است

غير كالمي ، به صورت هاي مختلفي با عناصر داستان مرتبطند ؛ مثالً ارتباطات آوايي در ايجاد لحن ، 
رها، اشارات و ايماها در شخصيت پردازي و شكل گيري مصنوعات و محيط در صحنه پردازي ، رفتا

در داستان شازده احتجاب ، عناصر مصنوعات و محيط بيش از ساير مقوله ها بسامد . تعليق نقش دارند
رفتارهاي . دارند و رفتارهاي چهره ، حركات اندام و پيرازبان ها نيز در جايگاه هاي بعدي قرار مي گيرند

صيت پردازي ، فضاسازي و پردازش صحنه هاي داستان ، نقش محوري مذكور ، به خصوص در شخ
    .دارند
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غيركالمي ، روانشناسي ، داستان مدرن ، شازده احتجاب ، نشانه شناسي ، ) ارتباط(رفتار:كليدواژه ها
  .هوشنگ گلشيري 
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  شروح مثنوي معنوي هاي خطي معرفي نسخه

  ستانموالنا جالل الدين رومي دركتابخانه هاي ازبك
  تاجي باي كلدي ياروف،

 )تاجيكستان( خجند،دانشگاه دولتيعضو هيات علمي
 

هاي بينظيرعالم عرفان است،كه طول مثنوي معنوي موالنا جالل الدين رومي از جمله ي شاهكار
نهضت شرح نويسي بر ابيات . اندهاي زيادي نوشته شدهو رساله و تفسيرآن كتابها جهت شرح صدساله
هاي  ومشكالت مثنوي هنوز از زمان زندگي موالنا جالل الدين آغاز گرديده،مخصوصأ در سدهعليحده

هاي درذخيره ي دستنويس. هاي آسياميانه،هندوستان،تركيه وايران رواج بيشتر يافت در كشور16-18
ند شرح ،كه قسمي از آنها مانهاي زياد قلمي شروح مثنوي محفوظندكتابخانه هاي معتبرازبكستان نسخه
، شرح حضرت بحرالعلوم، شرح خواجه ايوب پارسا »مخزن االسرار«وليمحمدنظيراكبرابادي مسمي به 

وي، شرح  اسماعيل انقره»  ويشرح كبيرانقره«محمدرضا، » مكاشفات رضوي«، »اسرارالغيوب«موسم به 
شرح «چون محمدنعيم وچندي ديگر دركشورايران روي چاپ آمده اند،ولي شروحات ديگر ارزشمندي 

» شرح بيتين مثنوي«عبدالطيف عباسي گجراتي، » لطايف اللغات«ميرنوراهللا احراري، »  مثنوي معنوي«
 مفردات - »گلشن توحيد«عبداالحدسرهندي، » مثنوي معنوي«شرح بعضي ابيات «غياث الدين بدخشاني، 

 . دارندونيازبه پژوهشات ويژهاندمغلوي وغيره تا امروزانتشارنيافتهشاهدي» مثنوي
  

  .نسخه خطي، شرح، مثنوي معنوي، جالل الدين رومي: كليد واژه ها
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  دستنويسهاي ارزشمند كتابخانه ملي قزاقستان

  دكتر سيدمحمدباقر كمال الديني
  استاديار دانشگاه پيام نور

  
فرهنگ و تمدن ايراني هميشه در بخش وسيعي از جهان بر ساير فرهنگها و تمدنها   تاثير گذار 

امروز نيز با توجه به گسترش وسايل ارتباط جمعي و رسانه اي روابط فرهنگي بيش از پيش .  استبوده
يكي از مهمترين . براي كشوري مانند ايران باسابقه تاريخي و فرهنگي چندهزار ساله داراي اهميت است
ز جمله شبه قاره عوامل تاثير فرهنگ ايراني بر ساير فرهنگها در حوزه هاي مختلف جغرافيايي در جهان ا

نسخه هاي خطي، كارنامه علما، .زبان و ادبيات پربار فارسي است... هند، آسياي مركزي، قفقاز، بالكان و 
شعرا و دانشمندان جهان به ويژه ايرانيان است كه نقش بزرگي در اعتالي جوامع بشري در گذشته و حال 

 و بازسازي و تصحيح علمي اين آثار گرانسنگ وظيفه و رسالت نسلهاي امروز اين است كه به احياء. دارد
يكي .اهتمام ورزند و در حد توان خود آنها را براي نسل امروز به هر شكل و صورت قابل استفاده سازند

از حوزه هايي كه مردمانش قرنها به زبان فارسي سخن مي گفته اند و شاعران و نويسندگان نيز آثارشان را 
در اين مناطق امروز .  و مي نوشته اند، حوزه ماوراء النهر و تركستان استبه اين زبان شيرين مي سروده

نيز عده بسياري با زبان فارسي مانوس هستند و كتابخانه هايي وجود دارد كه مملو از دستخطهاي فارسي 
.. .دوشنبه، تاشكند، سن پطرزبورگ، مسكو، غازان، باكو، ايروان، تفليس و : چنانكه در كتابخانه هاي. است

به عنوان نمونه تنها در كتابخانه دستنويسهاي تاشكند . هزاران دستخط ارزشمند فارسي موجود است
در كتابخانه ملي قزاقستان بيش . آن به زبان فارسي است39000 نسخه خطي فارسي وجود دارد كه 43000

. ار داده بودند نسخه خطي فارسي وجود دارد كه قبال آنها را جزو نسخه هاي عربي و تركي قر100از 
حدودا نيمي از اين دستخطها آثار ادبي و . است)  تركي–يا فارسي ) عربي–فارسي (برخي از آنها دو زبانه 

پيش از اين  تصور مي شد كه در قزاقستان دستخط فارسي با ارزشي نباشد . نيمي آثار ديني و مذهبي است
نور الدين عبدالرحمان جامي، ميرسيدعلي در حاليكه در اين كتابخانه نسخه هاي ارزشمندي از آثار 

وجود دارد كه قطعا در آينده مورد توجه مصححان ... همداني،اميرخسرو دهلوي، رشيد الدين وطواط و 
گلستان سعدي ، ديوان حافظ ، ديوان بيدل، : در ميان آثار ادبي نسخه هايي از.اين آثار قرار خواهد گرفت

همچنين نسخه اي از جامع الحكايات ، يك . امي ديده مي شودديوان انوري، ديوان جامي و خمسه نظ
جنگ از اشعار شاعران مختلف ، اخالق محسني، كيمياي سعادت ، روضة الصفاي خواند مير، محبوب 
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قديمي ترين ذستخط فارسي تاريخ دار اين كتابخانه ، گلستان . القلوب در اين كتابخانه موجود است
در اين مقاله براي اولين بار چند نسخه خطي مهم .است.  ه867سال  ورق است كه مورخ 225سعدي در 

  .فارسي موجود در اين كتابخانه معرفي مي شود كه براي عالقمندان بسيار جالب است
  

  .دستنويس، كتابخانه ملي،  قزاقستان، فارسي، ادبي:  كليدواژه ها
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   "گونه فارسي فرارودي"همخوانيها و ناهمخوانيهاي واژگاني 

  )ماوراءالنهر( حوزه هاي مختلف جغرافيايي فراروددر
  سعيده كمائي فرد

  "سمت"استاديار مركزتحقيق وتوسعه علوم انساني
  

گونه فارسي فرارودي كه درواقع آميزه اي از زبان سغدي، زبان دري و زبان وخط عربي است، ميراث 
از گونه هاي پركاربرد زباني در متون ارزشمند آزادانديشي وگرايشهاي ملي گرايانة اميران ساماني است ؛ و

 كه تا قرون هشتم و نهم هجري -غناي زباني وگسترة متون ادبي اين حوزه. ادبي كهن به شمار مي رود
گفتني است كه گونه فارسي . آن را بيش از سايرگونه ها درخور بررسي و پژوهش مي سازد-نيز ادامه دارد

اي جغرافيايي اين زبان ناهمگونيهاي فراوان دارد كه اين فرارودي نه فقط با گونه هاي ديگر حوزه ه
ناهمخوانيها در محدودة حوزه هاي مختلف فرارود نيز بسيار است؛ وآنچه دراين جستار مورد بحث 

است؛ كه درنتيجه ضمن ) ناهمخوانيها(ومداقه قرار مي گيرد، عالوه بر همخوانيها، توجه به همين ويژگي
ي اين گونه، ايشان را در شناخت بيشتر متوني كه ذيل اين گونه تعريف مي آشنايي مخاطبان با گستردگ
نتيجة اين جستار در پژوهشهاي گونه شناسي، سبك شناسي و تاريخ زبان . شوند نيز ياري مي رساند

  .فارسي نيز پژوهشگران را به كار   مي آيد
  

واژگاني، گونه شناسي، متون حوزه فارسي فرارودي، همخوانيهاي واژگاني، ناهمخوانيهاي : كليدواژه ها
  .فرارود
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  سوررئاليسم در اشعار عطار نيشابوري

  دكتر رحيم كوشـش
  استاديارگروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه

  نژادصغري رحمتي
  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه

  
هاي بي و از جمله مكتب سوررئاليسم و ويژگيبررسي و تبيين دقيق جايگاه مكاتب گوناگون اد

تواند از اهميت آنها در ادبيات معاصر و كالسيك فارسي، از موضوعاتي است كه پرداختن به آن مي
گيري آن در هاي گوناگون مكتب سوررئاليسم را بسيار پيشتر از شكلويژگي. بسياري برخوردار باشد

ان، بألخص ادبيات عرفاني و از جمله، آثار موالنا و عطار غرب، در آثار گوناگون ادبيات گذشتة اير
تواند از توان يافت كه با توجه به تقدم زماني ظهور عطار، توجه به او از اين لحاظ، مينيشابوري مي

هاي مهمي كه هم در آثار گوناگون مكتب سوررئاليسم و از جمله ويژگي. اهميت بسياري برخوردار باشد
  - 3العاده  امر شگفت و خارق- 2 طنز -1: توان به اين موارد اشاره كردتوان ديد، ميميهم در آثار عطار 
 وجود اشياء - 7 تصادف عيني -6 توجه به ديوانگان -5 اهميت خواب و رؤيا - 4نگارش خودكار 

باشند و از هاي سوررئاليستي نيز وجود دارند كه خاص اشعار عطار ميبرخي از ويژگي. سوررئاليستي
نگارندگان در . توان به مرگ انديشي، حيرت و سرگشتگي و تضاد و تناقض نيز اشاره كردله آنها ميجم

اين مقاله در پي آن هستند تا با توجه دقيق به آثار شعري عطار و تحليل درست و موشكافانة آنها، به 
گيري آنها در شكلتبيين عناصر سوررئاليستي گوناگون در آثار وي بپردازند و جايگاه و اهميت خاص 
  .آثار عطار و تأثير آن در جهات گوناگون زباني، هنري و محتوايي آنها را روشن گردانند

  
  .، عناصرسوررئاليسم، شعرعطار، عرفان: هاكليدواژه

  

________________________________________________________________________ 
 Email:sonya_r٦٣@yahoo.com 
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  نقش آفريني و زبان رنگ ها در داستان هاي شاهنامه

  حسين كيخسروي
   دانشگاه علمي كاربردي اسرار سبزوار

  آموزش و پرورش سبزوارشهره شهرام 
  

ها در هاي انسانها، آرزوها و آرمانها در زندگي انسان انكارنشدني است، شادي ها، غمنقش رنگ
گيري  در شكلي اسرارآميز رنگ ها، نقش رنگدر اين مقاله پس از رابطه. شوندقالب رنگ تفسير مي

رنگ . ناگون مورد بحث قرار گرفته استهاي گوهاي شاهنامه به تصوير كشيده شده و زبان رنگداستان
ها خاصيت جادويي دارند و هر كدام بيانگر حاالت عاطفي و دروني افراد، اشيا ،موجودات و به طوركلي 

ي رنگارنگ، حاصل ذهن خالق و رنگارنگ حكيم فردوسي است كه به در واقع شاهنامه. ها هستندپديده
ها هستند؛  به عبارت ديگر ها، رنگگر اصلي داستانايتهد. داستان ها، رنگ و بوي خاصي بخشيده است

ي مظلوم و پاك سياوش، نيرنگ بازي در اين مقاله، چهره. كنندها تعيين ميي اصلي داستان را رنگنتيجه
بازبان ... هاي زال و رودابه، عظمت رستم، وقار و زيبايي رخش، وفاداري بيژن و منيژه و سودابه، عاشقانه

  .ن شده استرنگ ها بيا
  

  .رنگ، روان شناسي، شاهنامه، رنگارنگ، فردوسي: كليد واژه ها



 583  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  )نقد و بررسي داستان هزار و يك شب نوشته ي شهريار مندني پور(نقاب

  شفيقه كيوان
   دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه اصفهان

  
، با ساختار پست مدرن و شرق بنفشه ، از مجموعه يشهريار مندني پور»هزارو يك شب«داستان 

به ظاهر شكسته خود و بهره گيري از تك گويي ها، ايماژها، نمادها و كنايه ها، به بررسي كنش روحي 
 سعي بريافتن حقيقت داشته ولي به دليل درگيري عميق 57اخبارگويي ميپردازد كه در كشاكش انقالب 

مقاله ي حاضر در .دام بين حقيقت و دروغ نوسان داردروحي و اجتماعي در نفاق رژيم ستمگر و رسانه م
ضمن تحليل جز به جز عناصر ادبي داستان و نشان دادن رابطه آنها با درون مايه ي اصلي و در پي آن 
انسجام داستاني كه در نگاه اول آشفته مينمايد، سعي بر تحليل روان شناختي شخصيت اصلي داستان از 

پرسونا يا ذا مقاله ي حاضر نظريه ي يونگ درباره كهن الگوهاي ناخوداگاه ل. نيز داردكارل يونگ نگاه 
، و تجسم آنها در شخصيت پردازي داستان را مورد بررسي قرار ميدهد تا بار ديگر هنر نقاب، انيما و سايه

مندني پور در داستان نويسي و شخصيت پردازي انسان پست مدرن با همه ي آشفتگي هاي دروني را 
  .دنشان ده

  
  .ادبيات داستاني، نقد، عناصر ادبي، پست مدرن، كارل يونگ: كليد واژه ها
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  )باد نابارور ("الرِّيح الْعقيم":شرح يك عبارت در قرآن كريم
  

 بهرام گرامي
  

 از سورة 41آية ●در همة ترجمه ها و تفاسير فارسي و انگليسي و حتي تفاسير عربي 
 به معني باد ويرانگر يا مخرّب و نظير آن آمده است، در حاليكه واژة "عقيمالرِّيح الْ"، عبارت )ذاريات(51

عقيم در اين آيه، مانند سه مورد ديگر در قرآن كريم، به معني سترون و نابارور و عاري از دانه هاي گَرده 
 42آية . تاست كه مانع از باروري و تجديد حيات گياهان و در نتيجه سبب از ميان رفتن مردمان شده اس

.  در تأييد همين معني است)حجر (15 از سورة 22آية ●و چهار آية آغازي سورة ذاريات و به ويژه 
"يمقالْع با همين معني، در هزار سال شعر فارسي مكرّر مضمون قرار گرفته است"الرِّيح ،.  
  

  .قرآن، ذاريات، گياهان، باد عقيم: كليد واژه ها
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  ل الهوريگويي اقباداليل فارسي

  دكتر علي گراوند
 استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه ايالم

  آرافاطمه چمن
  ي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايالم دانشجوي كارشناسي ارشد رشته

  
به سرودن شعر به ) اردو( بيت شعر به زبان مادري5000قاره پس از سرودن حدود  اقبال شاعر تواناي شبه

 آثار ماندگاري را از خود به زبان فارسي به يادگار گذاشت و او را به عنوان زبان فارسي روي آورد و
دليل اين رويگرداني و گرايش اقبال در بادي امر بديهي و . قاره مطرح كرد گوي شبه شاعر بزرگ فارسي

تواند، داشته  آيد؛ اما اگر دقت شود جواب آن چندان ساده نيست و داليل متعددي مي ساده به نظر مي
اين نوشتار براي رسيدن به اين داليل دو دسته اسناد را بررسي نمود؛ يكي اشعار و اشارات خود . اشدب

ماحصل اين بررسي اين . ها و اشعار او نوشته شده است هايي كه پيرامون اقبال و انديشه اقبال ديگر نوشته
بان فارسي، ظرفيت و جذابيت ي شديد و تسلط او به ز گويي اقبال عالقه ترين داليل فارسي بود كه عمده

پرستي، استعمارستيزي،  گرايي و قومزبان فارسي، احياي زبان و ادبيات فارسي در شبه قاره، مبارزه با ملي
  .االصل بودن خود اقبال است ايراني

  
  .گويياقبال، شعر، زبان فارسي، زبان اردو، فارسي: ها كليد واژه
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  اقبال الهوري» باقيمي«هاي شناسي مجموعه غزلشكل

  دكتر علي گراوند
 استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه ايالم

  سودابه صيدي
  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايالم

  
 اقبال اردو بود ولي به داليلي به سرودن شعر به زبان فارسي روي آورد و در انواع  زبان مادري

كه شامل » مي باقي«از مجموعه اشعار او مجموعه غزلي است، تحت عنوان. شعر فارسي طبع آزمايي كرد
هاي معنايي شعر  راجع به اقبال زياد حرف زده شده است؛ ولي بيشتر ناظر به جنبه. شود  غزل مي45

اين نوشتار بر آن است كه . هاي هنري و ادبي شعرش كمتر توجه شده است به همين دليل به جنبه. اوست
هاي ادبي آنها را در سطح فرم و از نظر تعداد ابيات،  هاي او بپردازد و جنبه مجموعه غزلبه شكل شناسي 

براي اين كار تمام اجزا و عناصر مربوط . مايه بررسي نمايد وزن، رديف، قافيه، تخلص و موضوع و درون
بند  غزل پايها استخراج و تحليل شد و روشن شد كه اقبال به مسائل مربوط به شكل  به فرم و شكل غزل

هاي متعارف غزل را رعايت كند و پا را از حد متعارف فراتر  بوده و سعي نموده است، چهارچوب
هاي مطرح در غزل  شود؛ مگر در سطح افكار و انديشه به همين دليل ابتكاري در غزل او ديده نمي. نگذارد

  .او و رنگ تقليد در غزل او كامالً آشكار است
  

  .شناسي، غزل، شعر فارسي شكلاقبال،: ها كليد واژه
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ي ابن سينا، » ي عينيهەقصيد«تطبيق پيوندگاه هاي حكايت هبوط در سه اثر 

  ي جان ميلتون»ەبهشت گمشد«سنايي غزنوي و»سيرالعباد«مثنوي
  جواد گرجامي
   استاديار دانشكده ي ادبيات پرديس نمين
  چيمن فتحي
   دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

  
داستان هبوط روح وحكايت هبوط آدم، دوحكايت پر از رمز و راز حيات بشري است كه اگرچه اولـي از                    

اي بسياري از اديان وهم تاريخ بشر اسـت،  ¬ ي دانش فلسفه وعرفان و دومي ازاصول انديشه   ەمباحث ويژ 
وط روح  هاي اديان، مكاتـب و مـذاهب معتقـد بـه هبـ            ¬ي انديشه ¬و بيشك پرداختن به تعاريف وپيشينه     

وهبوط بشر، امري است كه پيش از اين نيز با رويكردهاي خاص فلسفي، دينـي وعرفـاني بـدان مبـادرت                     
. شده است، اما شايد آنچه اين دو مقوله را براي همگان شگفت انگيز و جذاب مينمايد، بيان ادبي آنهاست                  

آلـود را در بيـان ادبـي سـه اثـر            ي زيبـا و راز    ¬لذا ما دراين جستار برآنيم كه پيوندگاههاي اين دو انديشه         
ي جان  »بهشت گمشده «و  » سنايي غزنوي «ي ابن سينا، مثنوي سيرالعباد      ¬»يعينيهەقصيد«جاودان و معروف    

برخي از نمايش اين پيوندگاهها از طريـق تأويـل اسـتعاره            . مندان ادبيات جهان بنمايانيم   ¬ميلتون به عالقه  
انندي گونه ي بيان اين سه شاعر، با استناد به خـود آثـار              هاي كليدي مشترك و برخي ديگر از راه ذكر هم         

بيان اين نكته نيز بايسته مي نمايد كه آنچه اين سه روايت معروف را بيش از هـر چيـز                    .نامبرده خواهد بود  
هـر سـه اثـر از روح و     . ديگر به هم مي پيوندد، بازتاب حكمت اشراقي و باور دوگانـه انگـاري آنهاسـت               

 و ظلمت، شيطان و منجي و آسمان و زمين به گونه اي مستقيم يا غيرمستقيم سخن                 جسم، خير و شر، نور    
  .مي گويند و با اين بن مايه ها به خلق آثار خود مي پردازند

  
  .تطبيق، تحليل ادبي، هبوط،قصيدة عينيه ، سيرالعباد ،بهشت گمشده: كليد واژه ها
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  )حكايت شيخ صنعان(ركاركرد كهن نمونه ها در داستاني از منطق الطّير عطا

  عاطفه گزمه
  تهران)س(كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسيدانشگاه الزهرا

  
گوستاو يونگ تحت عنوان روانشناسي تحليلي مورد توجه بسياري از هاي كارلها و يافتهنظريه

ي تحليلي نو از منتقدان آثار ادبي قرار گرفته است تا با به كارگيري آن و تلفيق دو حوزة ادبيات و روانكاو
اند، هاي بشريهاي ملل كه مخزن آرزوها و انديشهمطالعة روانكاوانه اسطوره. آثار ادبي به دست دهند

ها آشكار دهندة حضور خرد جمعي و يا همان تعبير ناخودآگاه جمعي يونگي است كه در كهن نمونهنشان
با » شيخ صنعان« منطق الطير با عنوانهايدر اين پژوهش سعي بر آن است كه يكي از داستان. شوندمي

در ميان آثار ادبي،  اين . شناسي تحليل شودهاي يونگ در عرصة روانشناسي و اسطورهتوجه به يافته
نمونه ها را كه محصول  اي است كه كهن داستان از منطق الطير همچون بسياري از آثار ادبي جهان آيينه

اي نمادين  اند، به شيوهو در ناخودآگاه بشر به يادگار نهاده شدهاند هاي مكرر بشر و ملل گوناگون تجربه
هاي اصلي نمونهدهد كه در اين اثر عالوه بر كهن نتايج حاصل از پژوهش نشان مي. كند منعكس مي

-كهن. خورندهاي فرعي نيز به چشم مينمونههمچون آنيما، آنيموس، خرد جمعي و سايه ، انواع كهن

-اي نمونهاي و نمادهاي كهننمونههاي كهناي، شخصيتنمونههاي كهنش موقعيتها در سه بخنمونه

اي چون سفر، ديدار با آنيما، و انواع هاي كهن نمونهدر اين پژوهش انواع موقعيت. اندطبقه بندي شده
انات اي  چون اعداد، حيوو انواع نمادهاي كهن نمونه) خرد جمعي(اي چون پير نمونه هاي كهن شخصيت

بررسي موردي حاضر بر يكي از داستان هاي منطق الطير نشان دهنده قابليت باالي اين . شود ديده مي... و 
  .شودها نيز ميها و افسانهاثر براي مطالعه بر روان جمعي مشترك بشر در طول تاريخ است كه شامل قصه

  
  .صنعاننمونه اي، منطق الطّير، حكايت شيخ  يونگ، نقدكهن: ها كليدواژه
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  »تاثير پديده جانداري در معرفگي مفعول در گويش گزي؛ رويكرد رده شناختي«

  دكتر ارسالن گلفام
 دانشيار گروه زبان شناسي دانشگاه تربيت مدرس

  افتخار سادات هاشمي
 دانشجوي دكترا زبان شناسي دانشگاه تربيت مدرس

 مهر السادات هاشمي

 كارشناس ارشد جامعه شناسي

  
در چارچوب » را«ش به توصيف تاثير پيوستار جانداري بر حضور نقش نماي مفعولي اين پژوه

گويش گزي از . در گويش گزي مي پردازد) 2003(و آيسن ) 1989(پيوستار جانداري و رابطه اي كامري 
شيوه . در خصوص اين گويش مطالعات اندكي انجام شده است. گويش هاي شمال غربي ايران است

ا به صورت ميداني و مصاحبه با گويشوران گزي بوده و جهت ارائه تحليل هاي زبان گردآوري داده ه
تفاوت  ساختمان فعل هاي متعدي در اين گويش در . شناختي از شيوه كتابخانه اي بهره گرفته شده است

زمان هاي حال و گذشته معرفي شده و سپس با تمركز بر جمالت حاوي ساخت متعدي در زمان حال و 
اي گذشته ساده، گذشته نقلي و گذشته بعيد نشان مي دهيم كه  اين گويش عليرغم ساير گويش زمان ه

  .هاي شمال غربي چون تاتي، تالشي و بلوچي نسبت به اين پديده رفتاري خنثي دارد
  

  .پديده جانداري, معرفگي، مفعول، گويش گزي، رده شناسي: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
استاد مدعو  دانشگاه بين المللی امام خمينی، قزوين  
کارشناس پژوهش مرکز تحقيقات معلمان ،اصفهان  
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  فظ،صائببررسي سبكشناختي غزلي از مولوي،حا

  دكتراحمدگلي
  كيانمهر سميه

  
از جمله مقوله هاي نقد ادبي نقد نفوذ يا تأثير وتأثّر شعرا نـسبت بـه همـديگر است،ريـشه يـابي كيفيـت                        
وكشف كميت أخذ و اقتباس مضامين وموضوعات موجود در آثار سـخنوران ميـزان نـوآوري و تقليـد و                    

البتـه  .  در تشخيص سبكش خصي به خواننده كمك ميكند        تأثيرپذيري آنان را از يكديگر نمودار ميسازد و       
مقايسه عظمت ها نه ازبابت صور وجوه تشابه بلكه به منظور دريافتن تنوع تجلّيات علو وجمال و به قصد          

در اين مقاله سه غـزل از بزرگتـرين شـاعران           . شناختن طرق مختلف و ظهور تجلي نبوغ و خالقيت است         
اگـردل از غـم     «ائب مورد بررسي قرارگرفته است، غزل مولوي با مطلـع،         غزلسراي ايران مولوي، حافظ، ص    

و، صـائب كـه غـزل موالنـا را بـا            »به سر جام جم آنگه نظر تـواني كـرد         «غزل حافظ . »دنيا جدا تواني كرد   
  .استقبال كرده است» غبارحادثه را توتيا تواني كرد/اگر وطن به مقام رضا تواني كرد«مطلع

  
  .ثر،مولوي،حافظ،صائبتأثيروتأ:كليدواژه ها

 
 

________________________________________________________________________ 
 آذربايجان معلم تربيت دانشياردانشگاه 

 فارسي ادبيات و ارشدزبان كارشناسي آموخته دانش 
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  و تأثير آن بر ادبيات كودك و نوجوان» الناسك و الشيطان«نقد و بررسي داستان 

  فاطمه گلي
  سميه كاظمي نجف آباد

  
, نويس مشهور عرب هاي كوتاه توفيق حكيم داستان از داستان» پارسا و شيطان: الناسك و الشيطان«

م حذف و تغييرات، هنوز هم جايگاه خود را در كتب عربي رغ  سال است كه توانسته علي 20نزديك به 
به , نويسي اين داستان با ساختار فني متكامل و رعايت اصول اساسي داستان. هاي ايرانحفظ كند دبيرستان

اي نمادين و با هدف ترغيب مردم براي آزاد سازي قدس از چنگال دژخيمان اشغالگرنگاشته شده  گونه
در عين سادگي و به دور از كاربرد واژگاني دشوار، در اوجزيبايي و با , ثر با ارزشنويسنده در اين ا. است

قدرت نويسندگي توفيق حكيم در تبيين .كمال وضوح، مردم را به مبارزه و مقاومت تشويق نموده است
راه اي مناسب براي  زمينه, سياسي و اجتماعي، با سبكي بسيار ساده و شيوا و در قالبي فني, مسائل ديني

اساس پژوهش حاضر بر  بر اين . زبان فراهم ساخت يافتن اثر گرانقدر او به حوزه آموزش نوجوانان فارسي
عواملي را كه باعث شهرت داستان , آن است با نقد و بررسي و تحليل داستان و عناصر تشكيل دهنده آن

  .بررسي و بيان كند, ني شدههاي مؤثر بر فكر و انديشه نوجوان ايرا و قرار گرفتن آن در زمره داستان
  

  .داستان كوتاه،توفيق حكيم،نقدوبررسي،ادبيات كودك و نوجوان: كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان 
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان 
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  ، شاعري شيفتة ايران»محمد مهدي جواهري«

 فاطمه گُلي

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان
  محمد رحيمي خويگاني

   اصفهاندانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه
  

دلبستگي شاعران غير ايرانيِ فراسوي مرزها، به ايران و فرهنگ ايراني يك داستان ديرپا است، از 
اين ميان دلبستگي شاعران عربي و مخصوصا عراقي به خاطر نزديكي جغرافيايي، بسيار شديدتر و در 

هايش  است از ايران و زيبائياي موارد باورنكردني است؛ يكي از اين شاعران كه هر گاه مجالي يافته  پاره
 به ايران، موضوعي جواهريهاي مختلف عشقِ  بررسي جنبه.است» محمد مهدي جواهري«دم زده است، 

توصيفي بدان دست يازد، عشقي كه باعث - است كه پژوهش حاضر در صدد است تا با روشي تحليلي
هاي اين پژوهش بيانگر آن است  مهمترين يافته!.، ايران را بر وطن خويش ترجيح بدهدجواهريشود  مي

توان در سه محور عمده مورد بررسي قرار داد، اول عشق وصف   به ايران را ميجواهريكه شيفتگي 
ناشدني او به طبيعت زيباي ايران كه حجم زيادي از اشعار او را به خود نسبت داده است، و دوم عشق او 

شود، و   مربوط ميحافظ شيرازان و مخصوصا شعر به فرهنگ ايراني كه بيشتر از هر چيز به ادبيات اير
سوم اهميت مسائل سياسي ايران براي جواهري كه سعي كرده است تا در شعرش همراه مبارزان ايراني 

  .مخالف رژيم شاه باشد
  

  .محمد مهدي جواهري، طبيعت ايران، ادبيات فارسي، حافظ شيرازي، تأثير، تأثر: كليدواژه ها
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  »الدين محمد مولويالخير و جاللگو در مجالس شيخ ابوسعيد ابيسبررسي واعظان مجل«

  الهام گنج كريمي
  مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمان

  
اي طوالني دارد و برخي از مشايخ صوفيه به مجلس برگزاري مجالس صوفيانه در تصوف سابقه
ي از تعاليم مشايخ صوفيه از طريق در واقع بسيار. اندگويي و برگزاري  جلسات صوفيانه معروف بوده

هدف اصلي از تشكيل اين . شده استها به مريدان و افراد عادي منتقل ميهمين مجلس گويي
مجالس،موعظه براي ارشاد و تربيت صوفيان وحاضران مجالس بوده است؛  به همين سبب وجود واعظان 

در اين مقاله . اصلي مجالس بوده استپرداختند ركنگو كه به سخنراني در اين گونه  مجالس ميمجلس
الدين محمد و جالل) ق.ه440متوفي(سعي شده است كه واعظان مجالس شيخ ابوسعيد ابي الخير

را از لحاظ هيات ظاهري، طرز قرار گرفتن، نحوه شروع و ختم مجالس،حاالت ) ق.ه672متوفي (مولوي
، اسرارالتوحيد )جمال الدين ابو روح(الخيرهاي حاالت و سخنان ابوسعيد ابيبر اساس كتاب... دروني و

، مناقب )جالل الدين محمد مولوي(، مجالس سبعه موالنا )محمد بن منور(سعيدفي مقامات شيخ ابي
اند، مورد بحث و بررسي  قرار ، كه در اين زمينه بسيار حكايت كرده)شمس الدين احمد افالكي(العارفين
  .گيرند

  
  .الدين محمد مولوي،نثر فارسيالخير، جاللابوسعيد ابيگويي، مجلس: هاكليد واژه
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  ي شعرحافظنقد و بررسي ترجمه: ي ادبيقابليت ها و محدوديتهاي ترجمه

  بهنام گنجعلي خاني حاكمي
  حسن امامي

  
ي ادبي، نظرات ي نظريات مطالعات ترجمه پيرامون بايدها و نبايدهاي ترجمههاي ارائهاز اولين سال

پردازان، برخي از نظريه. ن و گاه كامالً متناقضي در مورد اين نوع خاص ترجمه مطرح شده استگوناگو
دانند كه مترجم ادبي عالوه بر آشنايي كامل به دانش ي ادبي را به اين شرط امكان پذير ميانجام ترجمه

باشد تا بتواند عالوه بر زباني زبان مبدا و زبان مقصد از خالقيت يك آفريننده ي اثر ادبي نيز برخوردار 
را ) به ويژه شعر(انتقال معناي مورد نظر نويسنده ي مبدا، تا حدودي احساس و آهنگ موجود در اثر ادبي 

از سوي ديگر، برخي نظريه پردازان مطالعات ترجمه بر اين باورند كه يك . نيز در ترجمه اش بيان كند
ه هيچ عنوان نبايد ترجمه شود، بلكه به منظور لذت بردن اثر ادبي، به ويژه اگر داراي وزن و آهنگ باشد ب

اين دسته از نظريه . و فهميدن كامل اين گونه آثار بايد آن ها را تنها به زباني كه نوشته شده اند خواند
نسبت به اثر اصلي و اثر ترجمه (پردازان حتي تا آن جا پيش مي روند كه مترجمان آثار ادبي را خائنان 

اين محدوديت ها به ويژه در كالم حافظ كه پر از ايهام و آرايه هاي ادبي است و وزن و . دمي دانن) شده
اين . تر به نظر مي رسدآهنگ موجود در اشعار او بسيار در فهم و لذت بردن از آن نقش دارد پر رنگ

دوديت هاي ترجمه اي از اين نظرايات پيرامون قابليت ها و محي گزيدهمقاله بر آن است تا عالوه بر ارائه
ي ي ادبي، به طور موردي گلچيني از غزليات حافظ به همراه ترجمه هاي ارائه شده از آن ها را در نيمه

دوم اين مقاله مورد بررسي قرار دهد تا با نقد اين ترجمه ها مشخص گرداند با وجود مشكالت و 
هرچند كه نمي . ناپذير مي باشدي ادبي اجتناب ي ادبي، انجام ترجمهمحدوديت هاي پيش روي ترجمه

ي اصلي و مهم تر از آن از توان انتظار داشت متن ادبي ترجمه شده از نظر انتقال معناي مورد نظر نويسنده
  .نظر انتقال وزن و آهنگ موجود در شعر، پا به پاي اثر ادبي مبدا پيش رود

  
  .هنگ شعر، حافظي ادبي، ترجمه ي شعر، وزن و آمتون ادبي، ترجمه: كليد واژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشجويكارشناسيارشدمطالعاتترجمهدانشگاهبيرجندbehnamhakemi.iran@yahoo.com 
 استاديارگروهزباندانشگاهبيرجندhassanemami@yahoo.com 
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  "خطابه اي در احياء گفتمانِ پس از تشريح"

  هديه گونه
  كارشناس زبان و ادبيات فارسي

  
كلمات و جمالتي كه تكثر معنايي ناشي . اين موقعيتي است كه اين روزها به وفور تجربه مي شود       

صله ي عميق ميان الفاظ و معاني در فا. از تجربيات متفاوت ،ارتباطات انساني را به بحران تبديل كرده اند 
. منجر به افتراق و سوء تفاهمات گشته است ,...اشكال گفتاري،به دليل كمي دايره ي واژگاني اذهان و 

 سهم ادبيات   با آن سابقه ي قهرمان پروري، در تبديل شدن و تبديل كردن به  ‐به عنوان ناجي زبان‐
 مقاله ،پرداختي است كاربردي، به چگونگي _اين خطابه .ت اسطوره هاي زبان آوري هنوز باقي مانده اس

در جهت ايجاد گفتمان ) خطابه(با قالب برتر زبان گفتاري ) ادبيات ( تلفيق شكل برتر زبان نوشتاري 
 "گستره ي موضوعي"كالمي و غني سازي زبان و فرهنگ فارسي كه به شيوه ي سخنراني حرفه اي، از 

  . مي شود براي نيل به مقصود استفاده
  

 ، سخنور، زبان ، ادبيات ، نوشتار، گفتار،  فصاحت ، بالغت، گفتمان، خالقيت هاي خطابه:كليد واژه ها 
  .زباني
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  ) در ديوان خاقاني "دوگروهي "تاملي در مفهوم (بازخواني يك بيت از خاقاني

  دكتر علي محمد گيتي فروز
  استاديار دانشگاه پيام نور

  
هش هاي ارزشمندي در خصوص تصحيح ديوان ،گزارش ابيات و شرح تا كنون كوشش ها وپژو

لغات وتعبيرات ديوان خاقاني انجام شده است اما مهجور شدن برخي واژه ها وتعبيرها در گذر زمان 
موجب گرديده است صورت صحيح برخي كلمه ها و اصطالحات  از چشم كاتبان و نيز ديدگان نقادان و 

بي گمان  يكي از مهم ترين عوامل در بروز چنين لغزش هايي ،تغييرات .  مصححان متون پوشيده بماند 
در اين پژوهش به بازخواني يك بيت از خاقاني پرداخته  .رسم الخط زبان فارسي در طي قرون بوده است 

شده است و  پس از بررسي ضبط هاي محتلف آن در تصحيح هاي مختلف و نيز تامل در شرح هاي 
بيت ارايه گرديده است ،  صحت واصالت  قراءت هاي موجود   مورد ارزيابي قرار متفاوتي كه از آن 

گرفته است و در پايان   با عنايت به   ضعف تاليف و نارسايي معنايي بيت ، خوانش ومعني ديگري از آن 
  .ارايه گرديده است 

  
  .ديوان خاقاني ،تصحيح متون ، دو گروهي ، گروه:  كليد واژه ها 
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  ودك درايران پس از مشروطهادبيات ك

  غمزه گيزم ارتان
   تركيه–دستيار پژوهشي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سلجوق قونيه 

  
    ادبيات كـودك كـه داراي پيـشينه بـسيار طـوالني و ارزش فرهنگـي ميباشـد، در ادبيـات ايـران داراي                  

بـه سـبب    . هاي بسيار دوري برنميگردد   اماريشه هاي ادبيات كودك در ايران به زمان       . جايگاهي مسلم است  
اگرچـه كتابهـايي كـه      . رخدادهاي سياسي، تا دوره مشروطه ادبياتي منحصر به كودكان پديد نيامـده اسـت             

بـا آغـاز   . كودكان بااشتياق بخوانند به تحرير درآمد، ولي داستاني كه با هدف كودكـان باشـد نوشـته نـشد         
 با مشروطه بود،نويـسندگان و شـاعران شـروع بـه خلـق              ابتكارات در زمينه پرورش وآموزش كه همزمان      

بدين ترتيب، شمار زيادي داستان و رمان در زمينه ادبيات كودك نوشته            . آثاري مخصوص كودكان نمودند   
در مورد اهميت ادبيات كودك در ادبيات ايـران بـه آن            . شد و تحت تاثير ادبيات غرب نيز قرار گرفته شد         

ه و به اين شكل به خواننده معرفي نشده است و اين يـك كمبـود بـزرگ            صورت مطالعه علمي انجام نشد    
در ايـن پـژوهش، در مـورد      . از اين رو، در اين مطالعه در باره اين موضـوع اطالعـاتي داده ميـشود               . است

مطرح شدن ادبيات كودك به عنوان يك ساختار هنري پس از دوره مـشروطه و تغييراتـي كـه بـر اثـر آن                        
  .شودبوجود آمده بحث مي

  
  .مشروطيت،ادبيات كودكي،ادبيات،كودك: كليدواژه ها
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  تحليل معراجيه هاي حكيم نظامي گنجوي

  علي الغر فيروزجائي
   استاديار دانشگاه پيام نور مركز رودسر

  
سيماي پيامبر گرامي اسالم صلي اهللا عليه وآله به عنوان اسوه ي انسان كامل ،الهام بخش مضامين 

 براي شاعران و نويسندگان زبان پارسي بوده و پيوسته گفتار،كردار و رفتار آن و انديشه هاي وااليي
از جمله رويدادهاي زندگي آن حضرت كه بسيار مورد توجه . حضرت آذين بخش آثارشان بوده است

شاعران و نويسندگان قرار گرفته ،معراج آن حضرت است كه شاعران در توصيف اين سفر معنوي 
 اخالص و تعظيم سرودند و از دم معنوي آن عارف حق بين و رطب خورده ي عالم معراجيه هايي از سر

نظامي گنجوي هم به عنوان يكي از بزرگترين شاعران مثنوي سراي . معنا، غفران و شفاعت طلب نمودند
در زيباترين لفظ و مضمون ) ص(زبان پارسي در آغاز مثنويهاي پنج گانه ي خود به بيان معراج پيامبر

ويژگي عمده ي معراجيه هاي نظامي وحدت موضوع ، توصيف قوي ،بيان جزئيات و . ته استپرداخ
مراحل اين سفرمعنوي و نيز ارتباط و پيوستگي عميق آن به لحاظ ساختاري و محتوايي با كل اثر مي 

در اين مقاله سعي مي شود معراجيه هاي پنج گنج حكيم نظامي از لحاظ ساختاري و محتوايي .باشد
  .يل و بررسي شود،تحل

  
  .نظامي گنجوي، پيامبر، معراجيه، مخزن االسرار ،ليلي و مجنون ،شرفنامه ،هفت پيكر: كليد واژه
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  آراءسيبويه و زبانشناسي معاصر

  منصوره اليقيان جوان
  كارشناس ارشد زبانشناسي

  
ي غرب است و در عالم زبانشناسي بسياري از صاحب نظران بر اين باورند كه منشأ اين علم در دنيا

متأسفانه اين جماعت از . را به عنوان پدر زبانشناسي معاصر معرفي مي كنند " فردينان دوسوسور "
روشنفكران ، بي اعتنا به غناي آراء زبانشناختي انديشمندان ايراني ، به بحث درباره ي نو آوري هاي 

  :اين افراد به مصداق اين بيت حافظ .  زبانشناسان غرب مي پردازند 
  سال ها دل طلب جام جم از ما مي كرد       و آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد

نظريات ارزشمند و آثار پر مغز و فاخر متفكران ايراني ، پيرامون زبان را ناديده و يا ناچيز انگاشته و به 
نگارنده مقاله .ده است آراء و عقايدي كه اكثر آنها تكرار مطالب گفته ش. دنبال آراء انديشمندان غربي اند 

ي حاضر، اين حقيقت را مسلم مي داند كه خاستگاه انقالب علمي زبانشناسي غربي را مي تواندر ميان 
در اين نوشتار مي كوشيم گوشه هايي از نظرات .جست " سيبويه "آثار دانشمندان ايراني ، به خصوص

به . وه هاي نوين زبانشناسي معاصر بپردازيم زبانشناختي سيبويه را مطرح كرده و به مقايسه ي آن ها با شي
دليل گستردگي مسايل در حوزه ي زبانشناسي ، جنبه هايي از نحو و معناشناسي كتاب معروف سيبويه به 

 دوره ي "را در نظر ميگيريم و به بررسي تطبيقي اين جنبه ها با نظرات سوسور در كتاب" الكتاب "نام
يد است كه با نگارش اين رساله ، گامي كوچك در شناساندن ام.مي پردازيم "زبانشناسي عمومي 

  .دانشمندان بزرگ ايراني برداشته باشيم
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   اثربازنويسي شده در دهة هشتاد13بررسي وتحليل عناصر داستاني

  سودابه لطفي نژاد جاللي
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
  دبير دبيرستانهاي شهرستان آستانه اشرفيه

  
بازنويسي روشي پوياست كه با . يكي از شيوه هاي توليد در ادبيات كودكان استبازنويسي 

هاي زباني و سبكي متون اصلي را از ميان بر هدف ساده و قابل فهم كردن متون كهن يا معاصر، دشواري
راث خواندن باز نوشته هاي متون ادبي كهن، سليقه ادبي كودكان را بهبود مي بخشد،آنان رابا مي. مي دارد

گرانبهاي ادب فارسي آشنا مي كند، مهارت هاي زباني شان را ارتقاء  مي دهد؛ توانايي هاي كودكان را 
آنچه نوشتن اين مقاله را ضرورت .دهد و قدرت آنان رادر زمينه هاي مختلف باال مي بردپرورش مي

كوشد تا با استفاده از بخشيد اهميت انتقال ميراث ادبي كهن به كودكان دبستاني است كه پژوهشگر مي 
اثر از آثار بازنويسي شده در دهة هشتاد بپردازد 13روش تحليل محتوا به بررسي و تحليل عناصر داستاني 

بررسي ها نشان .ها رادر ادبيات معاصر بيان كندتا ضمن نشان دادن نقاط ضعف وقوت اين آثارجايگاه آن
ها رند؛گاه نيز بازنويس با توجه به مخاطبين خودآندهد كه اين عناصر گاه بامتن اصلي همخواني دامي

ساده بودن پيرنگ ها، خطي بودن روايت ها، .ها تغيير وتحوالتي ايجاد مي كندنراحذف ويا اينكه درآ
فرازماني و فرامكاني بودن، محدود بودن و ايستايي شخصيت ها، متفاوت بودن صحنة داستان هاي 

از مهمترين مسائلي است كه در اين ... اعي ـ اخالقي بودن موضوعات وبازنويسي شده با متن اصلي، اجتم
  .پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند

  
  .درونمايه، پيرنگ، شخصيت، زاويه ديد، صحنهبازنويسي، :ژه ها  كليد وا
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  جايگاه انواع باز نويسي هاي متون كهن درادبيات معاصركودك در دهة هشتاد

  سودابه لطفي نژاد جاللي
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  دبير دبيرستانهاي شهرستان  آستانه اشرفيه
  

بررسي ها نشان مي دهد كه يكي . كارخلق وآفرينش در دنياي هنر وادبيات اهميت ويژه اي دارد
ازعلل تداوم ميراث فرهنگي و ادبي ايران تأمل وجستجودرميراث ادبي گذشتگان به ويژه شعرا 

بازنويسي نيزازجمله شيوه هايي است كه با تأمل وجستجودرآثارپيشينيان به .گذشته استونويسندگان 
 بازنويسي روشي پوياست كه باهدف ساده و قابل فهم .وجودمي آيدو از مشهورتريننوع اقتباس است 

 خواندن باز. هاي زباني و سبكي متون اصلي را از ميان بر مي داردكردن متون كهن يا معاصر،دشواري
نوشته هاي متون ادبي كهن، به نوبةخودعالقة كودك را به متون كهن افزايش داده وسبب شناسايي نيازها 

آنچه نوشتن اين مقاله را ضرورت بخشيد اهميت انتقال ميراث ادبي كهن .وهويت ملي به كودك مي شود
وعلل هابازنويسيرورت اي كوتاه درمورد ضبه كودكان دبستاني است كه نگارنده بر آن است تا با مقدمه

ساده ، نيمه خالق  بازنويسي( ها را از نظر محتوا ، منبع وروش  به آثار كهن ،انواع بازنويسيروي آوردن
ها را درادبيات موردبررسي قراردهد و ضمن بياننقاط ضعف وقوت هريك از روش ها جايگاه آن)وخالّق

نشانمي دهد كه پركاربردترين نوع » ج«و» ب«سني بررسي درسيزده اثرازآثار گروه .معاصركودك بيان كند
 امروزهبا توجه به باال رفتن سطح آگاهي مخاطبين اما.  ساده استاز نظرروش همان بازنويسيبازنويسي

هاي خالّق از جمله شيوه هاي مناسب براي پرورش تخيل و ترقّي كودك و دايره واژگاني آنان  بازنويسي
  . توجه بازنويسان در اين عرصه الزم و ضروري استلذا. كودكان محسوب مي شود

  
  . ساده ، نيمه خلّاق ، خلّاق، بازنويسيبازنويسي:  كليد واژه ها
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  اردشير بابكان به روايت منابع تاريخي بعد از اسالم

  زهره لك 
  
اردشير بابكان موسس سلسله ساسانيان و از جمله شاهاني است كه فردوسي بخشي از شاهنامه 

 را به او اختصاص داده است و داستان هايي در مورد جنگ ها  و كشور گشايي هاي او آورده است خود
تاريخ طبري ( از جمله  ) 7تا قرن (در اين مقاله اطالعاتي را كه در بعضي از منابع تاريخي بعد از اسالم . 
در اين آثار اخبار و . رده ام آمده است گرد آوري ك... ) مروج الذهب و معادن الجواهر و, تاريخ يعقوبي , 

به طور مثال آنچه در مورد نام ونسب اردشير در . رواياتي گاه متفاوت با شاهنامه فردوسي ديده مي شود 
كه اين نشان مي دهد فردوسي براي , بعضي از اين منابع آمده با آنچه در شلهنامه آمده متفاوت است 

از آنجا كه . ده نكرده بلكه به انتخاب ميان آنها پرداخته است سرودن شاهنامه خود از همه اين  منابع استفا
هر قدر ميزان اطالعات پايه در مورد زمينه ي يك تحقيق بيشتر باشد كشف زواياي مختلف آن راحت تر 

  .است اميد است كه اين مقاله كمكي باشد در راستاي شاهنامه پژوهي 
  

  .شاهنامه فردوسي،ساسانيان, منابع تاريخي , اردشير بابكان : كليد واژه ها 
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  ي نظاميهاي ادبيات غنايي در سه منظومهترين جلوهبررسي اصلي
  )پيكرخسرو و شيرين، ليلي و مجنون، هفت(

  فرشته ناصري
  دكتر عبدالحسين فرزاد

  كتر اميرحسين ماحوزيد
  

مامي وجوه ي بخش بزرگي از احساسات و تفكرات انساني است كه ت ادبيات جهان در بردارنده
همگي اشاره ... ادبيات حماسي، پايداري، غنايي، عرفاني و. گيرد زندگي فردي و اجتماعي آن را در بر مي

اي بزرگ از متون دارند كه هر يك به فراخور موضوع، حقايقي از تمدن بشري را در  به مجموعه
ي ترديد نمايندهادب فارسي، بيي ترين و تواناترين شاعران عرصهنظامي، به عنوان يكي از بزرگ.بردارند

بديلش الگوي شاعران و ادباي زيادي قرار گرفته ي بيگانهچون و چراي ادبيات غنايي است كه پنجبي
و اثر قدرتمند و داستاني » ليلي و مجنون«، »خسرو و شيرين«ي در ميان آثار وي، سه مجموعه. است

هاي  كه به دليل ويژگي. روند سي به شمار ميترين آثار غنايي ادبيات فارجزء مهم» پيكرهفت«
ها، جزوي از اين گنجينه  هاي آشكار عشق، زن، بزم و طرب و موسيقي در آن شناسانه و جلوه زيبايي

هاي ادبيات جهان ترين شاخههاي ادبيات غنايي، به عنوان يكي از اصلي بررسي ويژگي. شود محسوب مي
دست ايراني چگونه و تا دهد كه اين شاعر توانا و چيره  نشان ميي مذكورها در سه منظومهو كاويدن آن

ترين در اين مقاله به بيان محوري. را به خوبي ادا كند) غنايي(چه اندازه توانسته است حق اين نوع ادبي 
  .پردازيم ي نظامي به كار گرفته شده و مطرح گشته است ميهاي ادبيات غنايي كه در سه منظومهويژگي

  
  .پيكرنظامي، ادبيات غنايي، خسرو و شيرين، ليلي و مجنون، هفت: اژه هاكليدو

________________________________________________________________________ 
 درس مدعو دانشگاه آزاد اسالمي دانشجوي دوره دكتري ،م. 
  دانشيار و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب. 
  واحد دماوند–استاديار وعضو هيات علمي دانشگاه پيام نور 
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 هاي متون گذشتهضرورت نگاه انتقادي به شرح

  )مطالعه موردي مخزن االسرار نظامي (
  )دانشگاه كردستان(تيمور مالمير 

  
ي هاي بالغي متون گذشته يا تطبيق اصول نظرتحقيقات معاصر كه عمدتاً در پي تبيين ارزش

- هاي ادبي معاصر است با يك مشكل جدي مواجه است و آن تكيه بر استنباطحاكم بر آن متون با نظريه

هاي چاپ شده تحت نام اهتمام يا تصحيح صورت هايي است كه در پاورقي و حواشي و تعليقات نسخه
 متون است و گيرد، همين شرح و توضيحات نيز خود وابسته به لزوم دقت در تصحيح و چاپ انتقاديمي

بنا بر اين، فقط . وجود شرح و توضيحات و تعليقات متون گذشته از سوي مصححان بر همين مبني است
هاي توانيم الگوهاي حاكم بر متون گذشته را تبيين نظري كنيم يا به تطبيق اصول نظري با نظريهوقتي مي

هاي متن در دست براي گزينشادبي معاصر بپردازيم كه نخست متني منقّح با بيان و توضيح مصحح 
داشته باشيم، همچنين، اين شرح و توضيحات، دقيق و عالمانه و پس از نهايت جستجو و تحقيق باشد نه 

پردازند الزم است نسبت به دو كساني هم كه به تبيين نظري و تطبيق مي. سندبر پاية حدس و گمان بي
اند با نگاهي مؤمنانه رو به رو نكه به آنچه ديگران نوشتهمرحلة قبلي ديدگاه جامع انتقادي داشته باشند نه آ

ايم كه مبناي در اين مقاله، سهو و اشتباهات شارحان و مصححان مخزن االسرار نظامي را نشان داده. شوند
هاي انديشه و كالم نظامي يا مبناي مقايسة وي با ساير شاعران استداللهاي محققان براي نشان دادن ويژگي

اند با تحقيق خود جايگاه نظامي را در تاريخ ادبيات فارسي نشان دهند در حالي كه استهشده و خو
  .استدالل آنان مبتني بر تصحيح يا استنباطي خطا است و حاصلي ندارد

  
  .تصحيح انتقادي، نسخه شناسي، مخزن االسرار نظامي، متن پژوهي ادبي: كليدواژه ها
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  شيوه نورپردازي در نگارگري ايرانيتأثيرگذاري حكمت اشراق سهروردي بر 

  وانفاطمه ماه
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسيدانشگاه فردوسي مشهد

  
در نگارگري ايراني، . هاي نقاشي تفاوت داردشيوة نورپردازي در نگارگري ايراني با ديگر سبك

اين شيوة . آيديش درميشود و همه چيز در نوري محض و يكدست به نماسايه و تاريكي نشان داده نمي
نگارگران در هنگام مصورسازي . گيردنورپردازي از نظام دوگانة نور و ظلمت در تفكّر ايراني نشأت مي

در اين .اندهاي خود منعكس ساختهمتون ادبي، از مباني فكري اين متون تأثير پذيرفته و آن را در نگاره
با توجه به . كنيمري ايراني را در متون ادبي بررسي ميهاي فكريِ شيوة نورپردازي نگارگپژوهش پشتوانه

اهميت فلسفة اشراق سهروردي در بحث نور و ظلمت و همچنين تأثيرپذيري هنر ايراني از مباني فكري 
گويد كه شيوة نورپردازي در نگارگري ايراني از شيخ اشراق، پژوهش حاضر اين پرسش را پاسخ مي

ست؟ چگونه نگارگران ايراني به حكمت اشراق سهروردي، نمودي هنري احكمت اشراق چه تأثري گرفته
هاي ادبي را ها، حضور پشتوانهاند؟ در اين پژوهش سعي داريم تا با تحليل شيوة نورپردازي نگارهبخشيده

حاصل اين پژوهش نمايانگر آن است كه مباني فكري و فلسفي متون ادبي، در . در هنر ايراني تبيين كنيم
- بلكه در ديگر ابعاد فرهنگ و هنر ايراني نيز تأثيري محسوس داشتهي كتب ادبي محصور نماندهالالبه

  .است
  

  .حكمت اشراق، سهروردي، نگارگري، نور، ظلمت: هاكليد واژه
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  از منظر انديشة يونگ» پير چنگي«شكنانة داستان  نقد ساخت

  دكتر محبوبه مباشري
  الناز خجسته

  
ساخت خود، به   روايتي ناب از ناخودآگاه جمعي بشر است كه در ژرف،»پير چنگي«داستان 

خوبي قابل نقد  از اين رو اين داستان، از منظر انديشة يونگ به. شناختي عميقي اشاره دارد مفاهيم روان
در آن » همزماني«و مفهوم » نمادهاي رؤيا«، پردازش انواع »تحليل رؤيا«، »الگو كهن«است و تأثير انواع 

يا » عمر«شخصيتي حاصل از مكاشفة دروني روان » پير چنگي«رسد  نظر مي خورد؛ در نتيجه به چشم مي به
در اين روايت تأثير . رود شمار مي به» من خودآگاه«نمايانگر » عمر«متعالي است و » فرامن«عبارتي همان  به

. ود قابل تأمل استشود كه در جاي خ حدود نيمي از آراي يونگ در حوزة علم روانكاوي منعكس مي
شود، در نتيجه  عالوه بر اين، محورهاي ناشناخته و ناخودآگاه متن، موجب خوانش بسيار نويني از متن مي

اين پژوهش در .ساخت متن است يابي به ژرف شكني و دست تأويل روانكاوانة آن، مستلزم نوعي ساخت
» پير چنگي« انديشة يونگ در داستان  تحليلي، به نقد مباني- گيري از روش توصيفي صدد است با بهره

  .ساخت روانكاوانة آن را باز نمايد بپردازد تا عالوه بر ارائة خوانشي نو از اين روايت كهن، ژرف
  

  .الگو، رؤيا، نماد، همزماني پير چنگي، عمر، يونگ، كهن: كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
  س(دانشيارو عضو هيئت علمي دانشگاه الزهراء( 
  س(دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا( 
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   الهيجي" مفاتيح اإلعجاز" شاه داعي و " نسايم گلشن"بررسي تطبيقي 

  محبوبه مباشري
   دانشيار زبان وادبيات فارسي
  مسروره مختاري
   دانشجوي دوره ي دكتري زبان و ادبيات فارسي

  
گلشن رازِ شيخ محمود شبستري، مثنوي اي كوتاه در شرح اصطالح هاي رمزي صوفيان و يكي 

 مخصوصاً در قرن به دليل موجز بودن آن ، شرح هاي متعددي. از كهن ترين شعرها از نوع خود مي باشد
، به دليل تقدم زماني و شرح "شاه داعي شيرازي"نهم بر آن نگاشته شده است كه از آن ميان شرح 

 به دليل مقبوليتي كه از همان آغازِ تأليف كسب كرده است، در اين مقاله مورد بررسي قرار "الهيجي"
از مريدان سيد محمد نوربخش بود كه شاه داعي، از پيروان شاه نعمت اهللا ولي، و الهيجي . گرفته است

هر دو شارح به تبع شيخ هاي خود از پيروان و بسط دهندگان . هر دو از مروجان مكتب ابن عربي بودند
شرح هاي اين دو شارح از نظر . عقيده ي ابن عربي بوده و در شرح خود اين عقيده را منعكس نموده اند

ميزان تأثيرپذيري از عقايد ابن عربي، ( و از نظر محتوا) دات زبان شرح، ايجاز و اطناب استشها(ساختار 
حاصل سخن اين كه، شرح شمس . باهم مشابهت ها و تفاوت هايي دارند)تجربيات عرفاني وغير آن ها

الدين الهيجي به دليل در برداشتنِ ميراث عرفاني بسياري از شعراي سلف، همراه نمودن شرحِ خود با 
وق شعري، ارائه ي تمهيدات وتمثيل هاي متعدد براي تفهيم رموز عرفاني بيش از تجربيات عرفاني و ذ

  .شرح شاه داعي، موافقِ ذوق ارباب معرفت قرار گرفته است
  

  .گلشن راز، نسايم گلشن، مفاتيح اإلعجاز، شاه داعي شيرازي، شمس الدين الهيجي: كليد واژه ها
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  )سطح مقدماتي(ارسي به خارجيان اي جهت آموزش مجازي زبان فتدوين درسنامه

  ندا متاني
  كارشناس ارشد آموزش زبان فارسي
  مدرس زبان فارسي به غيرفارسي زبانان

  )مؤسسه دهخدا و مركز بين المللي آموزش  زبان فارسي(
  

اي براي تدريس مجازي زبان فارسي به غيرفارسي زبانان در هدف از اين تحقيق، تدوين درسنامه
آموزش و يادگيري زبان يكي از راه هاي مهم برقراري ارتباط و تبادالت ميان .سطح مقدماتي است

هاي زباني به اي به آموزش مهارتامروزه كشورهاي مختلف توجه ويژه. فرهنگي در دنياي امروز است
ي ادبي زبان فارسي نيز به عنوان زباني غني و داراي پيشينه.دهندخصوص براي خارجيان نشان مي

تاكنون برخي مؤسسات و مراكز دانشگاهي اقدام به آموزش زبان فارسي . ز اين امر مستثنا نيستارزشمند ا
در كنار اين گونه فعاليتها، نياز به .انداند و كتبي نيز در اين زمينه تدوين شدهبه غيرفارسي زبانان نموده

با توجه به افزايش . دخوراي جامع جهت آموزش مجازي زبان فارسي به چشم ميتدوين و اجراي برنامه
تعداد متقاضيان فراگيري زبان فارسي در سراسر دنيا، ممكن است شرايط و فرصت الزم براي حضور 
تمامي اين افراد در داخل ايران فراهم نباشد، بنابراين بهترين راه حل، تهيه نرم افزارهاي مناسب و ارائه 

آماده سازي .ها نيز انجام گرفته استز زبانكاري كه در بسياري ا. دروس كارآمد به صورت مجازي است
گيرد با دروس ديگر متفاوت است و دروس مجازي به دليل آنكه آموزش از راه دور صورت مي

هاي گفتگو، خواندن، دستور، اي شامل بخشدر اين تحقيق درسنامه. طلبدمالحظات خاص خود را مي
هر بخش نيز داراي تمرينات متعدد و . شده استشود، تدوين  درس مي10شنيدن و واژگان كه مشتمل بر 

اين دروس با توجه به تجربيات نگارنده در تدريس زبان فارسي به . متنوع جهت تثبيت يادگيري است
به كارگيري اين درسنامه .اند كه به صورت خودآموز قابل استفاده باشنداي طراحي شدهخارجيان، به گونه

ه با الفباي فارسي آشنايي داشتند، به صورت حضوري نتيجه بخش براي فارسي آموزان سطح مقدماتي ك
توان فرصتي را براي كاربرد آن  به صورت مجازي بوده و با بكارگيري نرم افزارهاي آموزشي مناسب، مي

  .نيز فراهم نمود
  
  .موزشيهاي زباني، فارسي آموزان، نرم افزار آآموزش مجازي، درسنامه زبان فارسي، مهارت: هاكليد واژه
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  مقايسه سبكي ضرب المثل هاي فارسي و عربي

  )بررسي موضوع قناعت بعنوان مطالعه موردي(
 عيسي متقي زاده
  فرهاد سنگاني
  محمد كبيري

      امثال و حكم آيينه ي فرهنگي اجتماعي يك ملت است ،در واقع فرهنگ هر ملتي در ادبيات عامه و 
 شود، بنابراين منبعي مناسب براي شناخت جوامع و علي الخصوص ضرب المثل هايش منعكس مي

تحوالت فكري و فرهنگي آنهاست،ميان دو فرهنگ ايراني و عربي ضرب المثل هاي مشترك ديده مي 
در طول ادوار مختلف، .شود كه علت آن اشتراك آيين اسالمي است كه در قرآن و حديث نمودار مي شود

تي پذيرفته اند،ازاين رو در اين پژوهش كه بر اساس بررسي زبان فارسي و عربي از هم تأثير و تأثرا
توصيفي تحليلي است ، سعي شده است مقايسه اي تطبيقي باموضوعيت قناعت بين ضرب المثل هاي 

 .عربي با فارسي از منظر سبك شناسي ،در سه حوزه ي زباني فكر و ادبي صورت گيرد 
  

 .ه ي تطبيقي و سبكي، زبان فارسي وعربيضرب المثل ها ، قناعت ، مقايس: كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
 تهرانبان وادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس استاديار گروه زcom.yahoo@emottaqi 
     دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس تهرانir.ac.modares@sangani.f 
 شناسي ارشد ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس تهراندانشجوي كارmodares.ac.ir@ m.kabiri 
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  استعاره هايمرگ و زندگي در شعر شاملو از ديدگاه زبان شناسي شناختي

  سوزان متين فرد
 كارشناس ارشد زبان شناسي

  دكتر احمد رضا لطفي
 استاديار گروه زبان دانشگاه خوراسگان

  
. است زبانشناسي ابزارهاي رينمهمت استوار ديگر مفهومي درقالب مفهوم نيك كرد تجربه استعاره

 بررسي شناختي زبانشناسي ازديدگاه احمدشاملو درآثار درشعرمدرن زندگي هايمرگو استعاره مقاله دراين
 زندگي+مفهومي  استعاره پنج. شوند مي بررسي مفهوم دو اين به نسبت نشاعر اي وديدگاههاي شوند مي

 خواب مرگ +و + است سفر مرگ+, +ستا زندان زندگي+, +است سفر زندگي+, +است ساختمان
  . هستند پژوهش اين حاصل+ است

  
  . استعاره هاي مرگ و زندگي, شاملو,استعاره مدرن: كليد واژه ها
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  "خط فارسي توانمندترين خط جهان"

  اميد مجد
  استاديار دانشگاه تهران

  
خط ، نوشتن « : فت يا در جمله اي كوتاهتر ميتوان گ» انتقال اصوات بر روي كاغذ « : خط يعني 

اين . بديهيست در اين انتقال ، هرچه همخواني تلفظ با نوشته بيشتر باشد ، خط دقيقترست» سخن است 
بهترين و كم عيبترين ) عليرغم برخي ايراداتي گه برآن گرفته اند(مقاله ميكوشد نشان دهد كه خط فارسي 

سته بندي و صحت و سقم آنها تحليل شده به همين منظور ابتدا عيبهاي شمرده شده د. خطوط دنياست 
است سپس در ادامه  نه مورد از توانمنديهاي  ويژه خط فارسي برشمرده شده واثبات ميشود كه مجموعا 

  .هدف از اين مقاله درك بيشتر ارزشهاي خط فارسيست . اين خط بهتر از ديگر خطوطست
  

  . عالئم فونتيك – ساده خواني – نبودن حروف زائد – پيوسته نويسي –مصوت : كليدواژه ها 
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  اثر اكبر رادي» هاملت با ساالد فصل«بررسي ويژگي هاي تئاتر معنا باختگي در نمايش نامه 

  آمنه مجذوب صفا  
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد

  »مترجم«مدير مجله علمي ـ فرهنگي
  

ست و در موارد بسياري ريشه هاي آن به دوره هاي تئاتر يكي از قديمي ترين هنرهاي بشري ا
اين هنر به علت ذات پويا و فعالي كه . اوليه ي زندگي انسان و سنت و فرهنگ آن دوران باز مي گردد

از جمله . دارد در گذر زمان تغييرات عمده اي داشته ، تا هماهنگ با هر دوره سبك تازه اي را ارايه بدهد
اين سبك . معناباختگي است كه همگام با اتفاقات جوامع مدرن در تئاتر رخ داداين تغييرات ظهور تئاتر 

در .  محصول گذار جوامع انساني به دوره ي مدرن و تاثير مدرنيته ي  بعد از جنگ در زندگي مردم بود
روطه ايران نيز؛ تئاتر منطبق بر قواعد تئاتر غربي، همراه با ديگر ملزومات دنياي مدرن بعد از انقالب مش

نمايش نامه . وارد زندگي مردم شد و به سرعت جاي خود را در ميان اليه هاي مختلف اجتماع پيدا كرد
نويسان و نويسندگان ايراني كه به خوبي با اين هنر و قواعد آن آشنا شده بودند بستري بومي با تلفيق 

از . خلق آثاري در تئاتر زدندقواعد اصيل تئاتر غربي فراهم ساختند و در راستاي اين تسهيالت دست به 
جمله هنرمندان و نويسندگان به نام اين عرصه اكبر رادي است؛ كه شايد بتوان او را به عنوان يكي از 

در اين مقاله بر آنيم كه با تكيه بر قواعد يكي . درخشان ترين افراد عرصه ي تئاتر در دوره معاصر دانست
باختگي نمونه ها و نشانه هاي اين سبك از تئاتر همچون از سبك هاي مدرن تئاتر يعني تئاتر معنا 

ديالوگ هاي طوالني، عدم برقراري ارتباط افراد با يكديگر، انتظار و نوعي از بيهودگي را در يكي از 
  .نمايش نامه هاي اكبر رادي به نام هاملت با ساالد فصل نشان بدهيم

  
  .ملت با ساالد فصل، ديالوگ، انتظار، بيهودگيتئاتر، تئاتر معناباختگي، اكبر رادي،ها: كليد واژه
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  درشعرحميدمصدق...) نحوي،معنايي،آوايي،زمانيو( هنجارگريزي 

  سارا محبي
  

هنجارگريزي يكي از برترين شيوه ها براي برجسته ساختن زبان در شعر است كه اكثر شاعران از 
جار گريزي در راستاي برجسته سازي يكي از شاعراني كه از انواع روش هاي هن.اين روش بهره برده اند

اودر اشعار خود از اكثر شيوه هاي عدول از هنجار . زبان شعري  اش استفاده كرده؛ حميد مصدق است 
اين پژوهش به بررسي انواع هنجارگريزي در شعر حميد مصدق برمبناي تقسيم بندي ليچ . بهره برده است

ارگريزي گويشي از انواع هنجار گريزي ها استفاده پرداخته است ؛ و بر اين اساس، مصدق به جز هنج
كرده است و در اين ميان استفاده ازهنجار گريزي نحوي ،معنايي ، زماني وآوايي به نسبت ديگر گونه ها  

اين جستار از  نظر روش به  شيوه ي استقرايي و ازديدگاه ابزار و ميدان .از بسامد باالتري برخورداراست 
  .خانه اي استتحقيق  به روش كتاب

  
حميدمصدق،هنجارگريزي معنايي،هنجارگريزي نحوي، هنجارگريزي زماني،هنجارگريزي : كليدواژه ها

 .آوايي
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  تأثيرعوامل فرامتني برترجمه ي ادبيات كودكان

  فرشته محجوب
  عضوهيات علمي دانشگاه پيام نور

  
مترجمي كه درپي .  داردهر ترجمه در جايگاهي خاص و ميان دو مرز مقبوليت و شايستگي قرار    

ترجمه اي شايسته است در بازگردان خود ،هنجارهاي زبان مبداء و سيستم ادبي چند گانه ي آن را در 
. نظر مي گيرد كه باعث مي شود ترجمه ي حاصل، با هنجارهاي ادبي و زباني زبان مبداء يكسويه گردد

ارهاي ادبي و زبانشناسي سيستم مقصد از ديگر سو، مقبوليت ترجمه اكثراَاز طريق پايبندي به هنج
زماني كه متن مقصد تا حد .ترجمه ي موفق معموال حد وسطميان اين دو قطب است.تعيينمي گردد

زيادي باهنجار هاي رايج متن مبداء همخواني داشته باشد ميزان مقبوليت ترجمه بسيار باال خواهد 
،موفقيت ترجمه به ويژه درباب ادبيات براساس نظريات برجسته ترين مترجمان كودك درجهان .بود

كودك،در رابطهاي  ميان مقبوليت و شايستگي وبه وسيله هنجارهاي ترجمه  مشخصمي گردد كه اين 
براين اساس،رابطه ي موجودميان يك متن و .بحث،شاخص ترين مبحث اصلي ترجمه هاي ادبيست

اوي  است و اين وظيفه ي مطالعات متني كه به عنوان ترجمه ي آن در نظر گرفتهمي شود رابطه ي تس
ترجمه ي توصيفي است كه تعيين كند تساويميان متن و ترجمه چگونه است و نيزكدام هنجارها مبين 

هنجارهاي ترجمه اي را مي توان به دو دسته بزرگتر .تعادل وهماهنگيبين متن مقصد و مبداء است
 نيزانتخاب نسخه ي اصلي كتاب نقش هنجارهاي مقدماتي كه در انتخاب كتاب و: تقسيم بندي كرد

هريك .ايفاكرده و هنجارهاي عملياتي كه در جريان ترجمه، تصميم گيريهاي مترجم را كنترل مي كنند
ازاين سرفصل هاي عمده به اجزاي كوچكترديگرچون هنجارهاي اساسي كه تعيين كننده ي وجود و 

زبان ) غيير در جايگاه اجزا و اساسي  اضافه و ت-حذف( جايگاه مواد اساسي و تركيب بندي متني 
مقصد در متن مقصداست، و هنجارهاي متني كه تعيين كننده چگونگي شكل گيري افعال در متنو شامل 

چنانچه مجموع .و هنجارهاي ادبي است منقسم است) هنجارهاي سبكي كلي ( هنجارهاي زبان شناسي 
مه داراي خوانايي باال وحاوي سبكي رساو عوامل مذكورهريك به طرزي شايسته به سرانجام برسدترج

باتوجه به عوامل .پويامي شود كه از شاخص هاي اصلي در تعريف مقبوليت ترجمه ي متن است
تأثيرگذارفوق  درترجمه وبه ويژه درترجمه براي كودكان،ازاين دسته ي سني،با توانايي ناچيزدرخواندن 

ه بتوانند مانند بزرگساالن عناصر زباني ونيزتجربه هاي اندك در زندگي ،انتظار نمي رود ك
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دقايقي باريك دراين امر با موقعيت ثانويه ي ادبيات ترجمه شده ي كودكان ارتباط دارد .بيگانهرادريابند
ووجوداين عوامل باعث آنست كه مترجم باتكيه بردواصل بسيارمهم ترجمه براي كودكان،يعني نقش 

ليĤثاركودكانه،بيشتر بر مواردي تأكيد كند كه در سيستم آموزشي ادبيات آنان وسازگاري هسته ي اص
پژوهش حاضردرصدداست ضمن دسته بندي علمي عوامل تأثيرگذاردرترجمه .زباني مقصد مرسوماست

ي ادبيات كودكان ونيزبررسي آراء والگوهاي فكري برجسته ترين تئوري پردازان ومترجمان كودك 
،سرويك،اُكنل،شاويت ونيزسايرصاحب نظران دراين باب كه چون پروفسوراُيتينن،فرناندزلوپز،كلينبرگ

ازشهرتي جهاني برخوردارند،به تحليل مسائلي كه مترجم ادبيات كودك درحين ترجمه الزاماّمي بايست 
اين عوامل .آن رابشناسدورعايت كندودرخصوص آن به مهارت وتوانايي هايي دست يابدمبادرت ورزد

ن دقت درتفاوت هاي نژادي ياايدئولوژيكي متن مبدأومقصد،لهجه فرامتني مجموعه اي ازنكات ،همچو
هاي مندرج درمتن اصلي،زبان عاميانه ي كشورمبدأوچگونگي ترجمه ي جمالت وتعابير آن 
ونيزاصطالحات وضرب المثل هاي رايج درآن زبان بيگانه وميزان دخالت اين عوامل به هنگام ترجمه 

  .تناقض وتضادهاي فكري وفرهنگي دركودكان خواهدبوداست كه عدم رعايت هريك ازآنان باعث 
  

  .ادبيات كودك، ترجمه،عوامل فرامتني،كشورمبدأ ، كشور مقصد:كليدواژه
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  بررسي تطبيقي طبيعت در اشعار سهراب سپهري و نزار قباني

  دكتر ناصر محسني نيا
  قزوين)ره(دانشيارگروه زبان و ادبيات فارسيدانشگاه بين المللي امام خميني

  ربابه يزدان نژاد
  كارشناس ارشد ادبيات تطبيقيدانشگاه شهيد باهنر كرمان

  
ادبيات تطبيقي به بررسي تالقي ادبيات در زبان هاي مختلف و روابط پيچيده آن در گذشته و 

 جريان هاي فكري مكاتب ادبي،  حال و روابط تاريخي آن از حيث تأثير و تأثر در حوزه هاي هنري،
پيشينه روابط و تعامالت فرهنگي ايران و عرب به عنوان ساكنان يك .  و غيره مي پردازدموضوع ها، افراد

ايرانيان و اعراب، پيش از اسالم به دليل قرب مكان، و پس از آن به دليل . منطقه به دوران كهن مي رسد
ته اند كه اين پيوند ها و باورهاي مشترك اسالمي از ديرباز، همواره نوعي اشتراك، پيوند و نزديكي داش

هاي توصيف طبيعت و بيان جلوه.نزديكي و اشتراك به طور خاص در ادبيات آنها تجلي پيدا كرده است
طبيعت پيوسته اولين االهام بخش . آيدهاي بارز ادبيات فارسي و عربي به شمار ميآن، يكي از ويژگي

ختلف از ابتدا با مظاهر و عناصر هاي مچرا كه شاعر طي عصر. شاعران در طول روزگاران كهن بوده است
آن در تعامل بوده و خود را با آن سازگار كرده است و چه بسا يكي از عمده عوامل خلق شعر و پديدار 

يكي از مهم ترين شاعران ايراني كه .شدن قريحه و ذوق شاعري در آدمي ، طبيعت و مظاهر آن بوده است
سهراب با نشان دادن . باشد ميسهراب سپهري است، در اشعارش به وصف طبيعت و مصاديق آن پرداخته

تعريفي جديد در شعر خود رقم زده ... هاي زيبايي از عناصر طبيعت مانند باران گل، دشت،دريا وجلوه
شاعراني كه در وصف طبيعت بيش ترين . در ادبيات عربي نيز شاهد بروز چنين شاعراني هستيم. است

  .اندسهم را داشته
كه تا چه اما اين. اند امري مشهود است نوپرداز عرب، به آثار سهراب سپهري دست داشتهكه شاعراناين

ميزان سهراب توانسته است بر آنان تأثير بگذارد و فصلي نو در ادبيات تطبيقي رقم بزند، هدفي است كه 
  قبانينزارميزان تأثير پذيري شاعران عرب و به طور خاص . در اين مقاله بر آنيم تا نشان دهيم

اي تنظيم شده و نا اين مقاله بر اساس تحقيقات كتابخانه. شاعرسوري مورد بررسي تطبيقي قرار داده است
  .اي نيامده استكنون چنين بحثي در هيچ مقاله يا نوشته
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  .بررسي تطبيقي ، طبيعت، ادبيات معاصر، سهراب سپهري، نزارقباني: كليدواژه ها 
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  در اشعار سياوش كسراييهاي نوستالژي  بررسي مؤلفه

  مرتضي محسني استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران
  مريم بختياري دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران

  
شناسي مي  اي از آسيب شناسي رواني است يكي از مباحث مطرح در روان نوستالژي كه شاخه

از ديرباز نگرش نوستالژيك يكي از رويكردهاي بسياري از .  فارسي شده استباشد كه وارد ادبيات
هر شاعري به فراخور حال و هوا و موقعيت خود به گذشته و لحظات پسِ . صاحبان آثار ادبي شده است

سياوش كسرايي از جمله شاعران معاصر است كه نگرش نوستالژيك در . پيش نهاده توجه دارد
اين پژوهش ابتدا تعريفي از نوستالژي و انواع مفاهيم . به چشم مي خوردهاي وي بسيار  سروده

ونوستالژي را ارايه مي دهد و سپس به بررسي انواع نوستالژي در اشعار سياوش كسرايي و تحليل 
دستاورد پژوهش ناظر بر اين است كسرايي در ميان انواع نگرش نوستالژيك . كاركردهاي آن مي پردازد

 فردي به غم غربت و بيان دردهاي اجتماعي به علت حس مسئوليت پذيري نسبت به ي در بخش خاطره
تغيير سرنوشت جامعه و گرايش به آرمانشهر  و در بخش نوستالژي اجتماعي به بيان اسطوره پردازي 

  .گرايش بيشتري دارد
  

  .غم غربت، سياوش كسرايي، نوستالژي جمعي، نوستالژي فردي: ها كليدواژه
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  الطير عطار و گلشن رازشبستري يقي سفر و سلوك در منطقبررسي تطب

 . استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ياسوجدكتر عبدالمجيد محققي
 . دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ياسوجفرزانه محمدي

  
ي است، بايد مراحل سالكان طريقت، براي رسيدن به مقصود نهايي كه همان برطرف شدن تعينات بشر

براي طي اين مراحل پرخطر، مقدمات و شروطي الزم . مختلف سير و سلوك را با موفقيت طي نمايند
برسد و در او فاني ) حقّ(ها را پشت سر گذاشته، به محبوب تواند آناست كه گاهي سالك با موفقيت مي

راندن مراحل سلوك از درك نهايت شود و گاهي نيز ممكن است كه سالك به علّت عدم توانايي در گذ
چه كه از نظر عارفان در سير و سلوك عرفاني  البتّه آن. سير و وصول به ذروه ي قلّه ي حقيقت بازماند

گفتني است كه از منظرعارفان،سالك واقعي .براي چنين سالكي مهم است، فناي در حقّ و بقاي به اوست
ئل گردد كه از اصل و حقيقت خود مطلّع شده، در ضمن كسي است كه با طي طريق عرفاني، به مقامي نا

طي طريق نيز خود مراحلي دارد و . برطرف كردن خود پرستي، حقّ را در اندرون خويشتن جستجو نمايد
در عرفان اسالمي بايد پيري كاردان،راهنماي طالبان راه حق باشد تا با صالحديد او، سالكان بتوانند 

اين مقاله به بررسي و تبيين سير وسلوك و سفر از ديدگاه عطار .نندمقامات وحاالت سلوك را طي ك
ي سفر و سلوك نشان نيشابوري و محمود شبستري پرداخته، سعي دارد نوع نگاه اين دو عارف را درباره

  .هاي ديدگاه آن دو را مشخص كرده، بيان كندها و شباهتدهد و تفاوت
  

  .رازالطير، گلشن تري، الهيجي، منطقسلوك، سالك، سفر، عطار،شبس:كليد واژه ها
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  نقد و بررسي  مفعول مطلق در قرآن بر اساس ترجمه آقايان بهرام پور ،پاينده و پور جوادي
  حيدر محالتي استاديار دانشگاه قم
  صحبت اله حسنوند استاديار دانشگاه قم

  فرد دانشجوي كارشناسي ارشدزهرا ذوالفقاري
  

. احت و بالغت قرار دارد و معنا و محتواي آن عميق و بي نظير استي فصقرآن كريم در اوج قلّه
اند كه متن ترجمه با قواعد زباني يا ساختاري زبان مقصد مترجمان اين كتاب آسماني همواره سعي داشته

هايي در ساختار نحوي اما به دليل اينكه ميان زبان عربي و زبان فارسي تفاوت. سازگاري داشته باشد
مفعول مطلق مصدري است . باشدي دقيق قرآن كريم با مشكالتي مواجه ميود دارد، ترجمهجمالت وج

منصوب كه براي تأكيد عامل خود و بيان نوع و عدد آن به كار مي رود كه در دو  زبان عربي و فارسي 
 است اين حالت نحوي در زبان فارسي قديم داراي مشابه ساختاري بوده.باشدداراي تفاوت ساختاري مي

بنابراين مترجمان .اما در زبان معاصر فارسي به كار بردن اين ساختار مشابه به ويژه در نثر مرسوم  نيست 
ي خويش به يابي كنند و در ترجمهبايد تالش كنند تا مفعول مطلق را در زبان فارسي به طور دقيق معادل

م پور ،پاينده و پور جوادي تالش شده ي آقايان بهرادر پژوهش حاضر با نقد و بررسي ترجمه.كار گيرند
  .است تا نقاط قوت و ضعف اين مترجمان در ترجمه ي مفعول مطلق برجسته سازي شود

  
  .پور، پاينده، پورجواديمفعول مطلق، ترجمه قرآن، نقد ترجمه،بهرام: كليدواژه ها
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  بررسي و مقايسه ي واژه ي حكمت در قرآن كريم و مثنوي معنوي

  يگيشاهرخ محمد ب
  دانشيار بخش بان و ادب فارسي ،دانشگاه شيراز
  محبوبه دهداري
  كارشناس ارشد بان و ادبيات فارسي ، دانشگاه شيراز

  
موالنا در بكار .بار تكرار شده است86    واژه حكمت در قرآن كريم بيست بار و در مثنوي شريف حدود 

در مثنوي به كار برده به گونه اي تحت گيري واژه ي حكمت نيز مانند اغلب اصطالحات و مفاهيمي كه 
بنابراين با توجه به تأثير انكار ناپذير موالنا در مثنوي معنوي از قرآن كريم .تأثير قرآن و حديث بوده است

، در اين نوشتار سعي شده كه به طور خاص  مقايسه اي صورت پذيرد ميان حكمت قرآني و معاني 
 همين منظور ابتدا با نگاهي كلي به چگونگي تأثير قرآن و به.مختلف واژه ي حكمت در مثنوي معنوي

حديث بر اشعار فارسي ، بطور ويژه شيوه بهره گيري موالنا از مفاهيم قرآني  در مثنوي مورد بررسي قرار 
سپس به توضيح مفاهيم، مصاديق، زمينه هاي بهره مندي و كاركردهاي مشابه حكمت ، در .گرفته است

  .ه شده استمثنوي پرداخت. قرآن 
  

  شعر-5موالنا -4مثنوي معنوي-3قرآن كريم -2حكمت -1:واژگان كليدي
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  نگاهي تطبيقي به نمايشنامه شاه لير و داستان فريدون در شاهنامه

 الهام محمد قلي اوغلي

 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تبريز

  
 اهل ادب را به خود مشغول كـرده                 امروزه ادبيات تطبيقي يكي از حوزه هايي است كه همواره ذهن          

است،در واقع ادبيات تطبيقي  زماني به وجود مي آيد كه در ذهن نويسنده اي تصوير خاصـي از كـشوري                     
پديد آيد وآثار آن كشور در خور توجه و ستايش باشند به عبارت ديگر، ادبيات تطبيقي حاصل روابط بين                   

له است كه مضامين مشترك به هنگام انتقال از زبـاني بـه             ادبيات تطبيقي، كنجكاو اين مسا    . الملل مي باشد  
زبان ديگر، چگونه تغيير يافته اند و خلق و خو وطرز تفكر هر نويسنده، هريك از آنها را به چـه صـورتي                       

انسان از آغاز هستي همواره   بـا موضـوعات مهمـي چـون عـشق ، مـرگ وزنـدگي در                       .مبدل كرده است  
لت با توجه به زمان و مكان خويش، واكنش هاي  متفاوتي  در مقابـل                كشاكش  بوده است و ادبيات هر م       

در آثار ويليام شكـسپير و فردوسـي، همـواره ،تـراژدي جايگـاه              . اين موضوعات از خود  نشان داده است       
دراين مقاله كوشش شده تا پيوندها و گسست هـاي چنـدي از تـراژدي  شـاه ليـر از                      .  مهمي داشته است  

 .در شاهنامه تصوير شودشكسپير و مرگ ايرج 
  

 ادبيات تطبيقي ، فردوسي،شكسپير،شاه لير،فريدون،ايرج،تراژدي: كليدواژه ها 
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  كاركرد رنگ در اشعار سلمان هراتي

 مجتبي محمدنيا كپورچال

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
  حوراء قهرماني صغير
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  
او با نگاه سمبليك و نمـادين  . ز شاعران نوگرا و متعهد دوران دفاع مقدس ايران استسلمان هراتي ا         

رنـگ در اشـعار   . ميهنـي مـي آفرينـد   -خود به طبيعت و عناصر وابسته به آن، اشعاري با مضامين اخالقـي       
 از طريق شناخت ويژگي ها و تأثيرات رنگ، مي توان از          . هراتي، از عناصر ويژه نمادين محسوب مي شود       

هراتي بـا اسـتفاده از    روي بسياري از رمزهاي شعرش پرده گشود و به رازهاي پنهان بسياري دست يافت
از آنجـايي كـه او سـعي        . مفاهيم نمادين رنگ ها و كاركردهاي پوياي آن، مضاميني نو به وجود مـي آورد              

جنگ بـا مفـاهيم واالي      داشته با استفاده از بيان شاعرانه، غيرمستقيم مخاطب جوان خود را در بحبوحه ي               
دفاع آشنا سازد، لذا با نگاه سمبليك به طبيعت و رنگ هاي متلون آن، سعي در برجسته سازي ارزش هاي                  
آرماني جامعه آن زمان ايران دارد و از آن طريق بـه درشـتي و گـاه زمختـي واژگـان جنـگ لطافـت مـي                           

ليلي و آماري ابتدا شمار و تعـداد رنـگ          در اين مقاله سعي بر آن است تا با استفاده از دو روش تح             .بخشد
ها و چيستي آنها در اشعار سلمان هراتي مـشخص گـردد؛ سـپس مفـاهيم نمـادين رنـگ هـا بـه ترتيـب                          
كاربردشان، بررسي و تحليل شود و از اين طريق از روي بسياري از رمزهاي رنگـين و پرطـراوت اشـعار                     

 اين گونه از اشعار نمادين آرماني بـا مخاطبـانش           هراتي پرده برداشته شود و به چگونگي و كيفيت ارتباط         
  .پي برده شود

  
  .سلمان هراتي، رنگ، مفاهيم نمادين، ادبيات دفاع مقدس: كليدواژه ها
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  ابتكار سنايي در مديحه سرايي

   دكتر مريم محمد زاده
   استاد يار دانشگاه آزاد اسالمي واحداهر

  
همانند وارد كرد ن مفاهيم عرفـاني بـه شـعر فارسـي                   پيشگامي سنايي در موضوعات مختلف شعري       

. بنيانگذاري پايه هاي شعر انتقادي و اجتماعي وابداع غزل قلندري امري مسلم و شناخته شده شده است                   
در اين ميان آنچه كمتر بدان پرداخته شده اشعار مدحي سنايي و مبدع بودن وي در ايجادي سبك تازه اي                    

ك سو تاثير ژرفي بر سـعدي و مديحـه هـاي اوگذاشـته و از سـوي ديگـر                    در مديحه سرايي است كه ازي     
آمدن اتهاماتي در اين زمينـه بـر وي شـده             ناشناخته ماندن آن سبب ترديد در حقيقت بيداري شاعر و وارد          

در اين نوشته ضمن بررسي انواع گوناگون اشعار مدحي سنايي به معرفي اين سبك جديد خواهيم                . است  
  .پرداخت

  
  .  سنايي شعر مدحي ، پند و اندرز ، بيداري ورحي ، بهرامشاه غزنوي: واژه هاكليد 
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 بررسي معناشناختي واژه كفر در ديوان حافظ

  معصومه محمد نژاد
  

     كفر از اصطالحات و مضامين قرآني است كه در طول تاريخ و در حوزه هاي مختلف اسالمي از نظـر         
خواجه حافظ نيز كه حافظ قرآن است، در        . ني گوناگوني يافته است   مفهوم و مصداق تغييراتي داشته و معا      

عارفـان آنچنـان كـه شـيوة        . باشد  كرده است و شعرش مستفاد از قرآن مي         اشعارش از نكات قرآني استفاده    
معهودشان است غير از آنكه براي واژگان ديني معاني مجازي گوناگوني قايلند در توسعه معـاني آنهـا نيـز      

رند به گونه اي كه گاه گوي سبقت را از باطنيان مي ربايند و از اين زمره اند معـاني وسـيعي      يد طواليي دا  
ارائه نمـوده انـد و از ايـن         ... و» شكر«،  »صبر«،  »قرآن«،  »اسالم» «كفر«،  »ايمان«كه براي اصطالحات قرآني     

عنا و مفهوم گاه به حدي      بسيار فراخ و گسترده است؛ اين توسعه م       » كافر«و  » كفر«ميان دامنة تعريف كلمة     
در اين مقاله سعي شده است عقايـد و         .است كه هرچه را مانع رسيدن به حق شود، از جنس كفر مي دانند             

بـا بررسـي در     . نظريات خواجه حافظ در مورد مسئلة كفر، كه واژه اي قرآني است، استخراج و ارائه شود               
ي كفر در معناي عـام و اوليـه شـرك، بـت             ديوان حافظ در حوزه معناشناسي مشخص گرديد از ديدگاه و         

پرستي و كفران نعمت به كار رفته است ولي با توجه به جهان بيني خاص وي در معني ثانويـه، رنجيـدن،                      
بخل و امساك، تكيه بر تقوا و دانش، خزينه داري ميراث خوارگان، خامي، خـودبيني و خـودرايي، ريـا و                     

    .سالوس هم رديف كفر قرار مي گيرد
  

  .كفر، كافر، حافظ، ايمان، معناشناسي، روايات و قرآن:  واژه ها كليد
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گردشي در مدار ادبيات تطبيقي؛ تأثيرپذيري سعدي از مضامين اخالقي معلقه زهيربن ابي 

  سلمي و مضامين قرآني
  گردآفرين محمدي 
   دانش آموخته زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسالمي

  
اند؛ در اين ميان  باز به اقتباس و استفاده از مضامين ديگران در يك اثرتوجه داشته      بزرگان ادب از دير

اند؛ البته  گوي غالباً با متأثر شدن از شاعران عرب ازسبك و انديشه هاي ايشان بهره جسته شعراي پارسي
ه است؛ از جمله اين تأثر يك جانبه نبوده  و در واقع يك داد و ستد ادبي دوطرفه در ميان اين دو قوم بود

گوي  كه به ادب عرب ارادت مي ورزيده شاعر فرزانه، سعدي، عليه الرحمه است؛ وي بنا  شاعران پارسي
به آشنايي و تسلطي كه به زبان عربي  كه حاصل زندگي اش در سرزمين عرب و كسب تجارب عيني اش 

ي داشته است؛ پيوند ذهنيات سعدي بوده، در استفاده از مضامين زبان عربي والبته آيات قرآني مهارت كاف
و تأثر وي از شاعران نامدار عرب مورد تأييد بزرگان زبان و ادبيات فارسي است؛ وي از نكات ادبي ، 
حكم و بديع ترين اشعار عرب سرسري عبور نكرده و از آن بهره برده است؛ قرآن براي سعدي تنها يك 

ي مضامين شعري اوست؛ در واقع مي توان گفت همه كتاب مذهبي صرف نيست؛ بلكه منبعي بي پايان برا
اين آميختگي هنرمندانه وي سبب شده كه تعيين حد و حصر . جا سعدي با قرآن و قرآن با سعدي است 

اين جستار در استفاده كلي سعدي از شيوه كار .دقيق تأثر او از قرآن بسيار مشكل و حتي محال باشد 
قيات است؛زهير سخنان حكيمانه خود را تحت تأثير انديشه هاي  بيان اخالةزهيربن ابي سلمي در نحو

متعهدانه اخالقي و تربيتي بيان نموده است؛ به عالوه تصويرپردازي است كه ابزار خود را از هر لحاظ 
زهير شاعرترين شاعري است كه در سخنش « :گفت شناسد؛ عمربن خطاب در شهرت زهير مي نيك مي

؛ سعدي نيز )309: 1381ضيف (»كس را جز به صفتي كه در او بوده نستودهناهمواري و ناجوري نيست و 
  .است و با مضامين قرآني آراسته است آثار خود رااز ديدگاه اخالق و تربيت تزيين نموده

  
  .زهيربن ابي سلمي، سعدي، تأثير و تأثر، قرآن و اخالق: ها كليدواژه



 627  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  زيجايگاه عرفاني جنيد و شبلي از ديدگاه شمس تبري

   فاطمه محمدي عسكرآبادي
   دكتر مهدي ملك ثابت

  
شمس الدين محمدبن ملك داد تبريزي، از عارفان بزرگ قرن هفتم هجـري اسـت كـه داسـتان تـأثير                

مقـاالت  «تنها اثر به جا مانده از شمس تبريزي، كتـاب         . افسانه گونة او بر مولوي، شهرة خاص و عام است         
 توسط خود او نوشته نشده؛ بلكه گفتارهاي پراكنده اي است كه وي در              است كه در اصل،   » شمس تبريزي 

مقاالت شـمس، كتـابي بـسيار ارزشـمند     . كرده اند¬جمع مريدان موالنا بيان مي داشته و آنها يادداشت مي 
... است و با وجود پراكندگي مطالب، حاوي نكات دقيق عرفاني، فلسفي، كالمي، تأويل قرآن و حديث و                  

هاي شمس نسبت به عارفان معاصر و متقـدم         ¬ز موضوعات قابل توجه در اين كتاب، ديدگاه       يكي ا . است
شمس تبريزي در سخنان خود به عارفان بزرگي چون بايزيد بسطامي، حالج، خرقـاني، سـنايي           . وي است 

اشاره كرده و به صورتي بسيار دقيق به نقد و بررسي جنبه هـاي شخـصيتي آنهـا از جهـات مختلـف       ... و  
از ميان اين عارفان نامدار، جنيد و شبلي نيز بسيار مورد توجه او بوده اند، به طوري كـه در                    . رداخته است پ

در مقالـه حاضـر، ابتـدا        .سخنان متعدد، به بيان جايگاه عرفاني و اقوال و احوال و آنهـا پرداختـه اسـت   
 در مقـاالت او وجـود دارد،        هاي شمس دربارة جنيد و شبلي را كـه بـه صـورت بـسيار پراكنـده                ¬ديدگاه

در اين پژوهش نـشان داده ايـم كـه          . گردآوري نموده و سپس، آنها را مورد تحليل و بررسي قرار داده ايم            
شـمس تبريـزي در برخـي از    .ديدگاه شمس تبريزي دربارة اين عارف بزرگ، در نوع خود كم نظير اسـت   

تهايش را  در مسير سلوك، مورد تمجيد قـرار          سخنان خود، به ستايش از مقام عرفاني جنيد پرداخته، رياض         
شمس، مريدان جنيـد را كـه       . داده است؛ اما بيش از آن كه او را ستوده باشد به انتقاد از وي پرداخته است                

از ديـدگاه   . در مورد وي غلو كرده و سخنان شطح وار دربارة او بيان مـي داشـتند، سـرزنش كـرده اسـت                     
از طرف ديگر، گاه    . ر را از جانب اولياي مستور الهي نداشته است        شمس، جنيد قدرت دريافت برخي اسرا     

به جاي  عمل مسقيم به الهامات الهي به تأويل آنها پرداختـه و بـه همـين دليـل در مـسير سـلوك دچـار                           
همچنين، شمس معتقد است كه شبلي گرفتار حجابهاي اخروي شده و به حقيقـت              . سرگرداني گشته است  

است؛ در حالي كـه موالنـا را        » اهل آخرت «ند، دست نيافته است و به اصطالح        حق و عشق به ذات خداو     
از طرف ديگر، معتقد است كه شبلي اسير تفكّرات جبر گرايانه شده است و اين حالت                . مي داند » اهل اهللا «

  .او را مورد نكوهش قرار مي دهد
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  .شمس تبريزي، مقاالت شمس، جنيد، شبلي: كليد واژه ها
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  ه در ادب فارسيرد پاي گرب

  محسن محمدي فشاركي
  فريبا فرخ نژاد

  
    ادب فارسي براي مضمون پردازي از حيوانات بسياري بهره گرفته است، از جمله اين حيوانـات گربـه                  

 در كتـب    .است كه مهمترين علّت به كارگيري آن در متون فراواني و همزيـستي در كنـار انـسان هاسـت                   
ورد گربه آمده است و صفاتي نظير زهد رياكارانه، حرص و طمع، حيله             مختلف داستان ها و اشعاري در م      

به آن نسبت داده شده و از صفات گربه در كنايات و تركيبات و در معنـي پـردازي       ... گري و چاپلوسي و     
لذا مي توان گفت گربه به نوعي جزئي از ادب فارسي شده            . بسياري از ضرب المثل ها استفاده شده است       

 اين مقاله سعي بر آن دارد       . به صفات و كنايات اختصاص يافته به آن، خالي از لطف نيست            است كه توجه  
تا به نحوي مختصر و مفيد، صفات و كنايات و ضرب المثل ها و معتقداتي را كه به گربه منسوب اسـت،                      

  .بررسي و تحليل نمايد
  

   . مردمحيوانات و ادب فارسي، ادبيات عاميانه، گربه، فرهنگ: كليد واژه ها
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  معرفت ناب در سنّت هاي عرفان

 عليرضا محمدي كله سر
 هيات علمي دانشگاه شهركرد
 

يابي به ¬با مطالعة متون عرفاني درمي يابيم كه يكي از مهم ترين اهداف آموزه هاي اين متون، دست        
 تاريخيِ علم حصولي و بازتابِ اين امر را در تقابلِ. معرفتي ناب و به دور از موانع و آفات شناخت است

در اين مقاله، با بررسي چند اصطالح در حوزة نظري تعاليم . حضوري در آثار حكما و عرفا مي توان ديد
فكر و  و همچنين نگاهي به تمرين هاي معنوي و سلوكي عرفان و تصوف، همچون مراقبه، ذكر،  عرفاني، 

 موجود در سنت  عرفان اسالمي براي دست نفي خواطر به تبيين شيوة نگرش، راهكارها و ظرفيت هاي
اگر چه در نگاه نخست، اشارة چندان آشكاري از سوي   يابي به شناختي ناب و پالوده پرداخته شده است

متون عرفاني به اثرات رواني و معرفتيِ تمرين هاي سلوكي نشده است ولي بررسيِ تطبيقيِ اين آموزه ها 
عرفاني، اهميت امور ذهني در چگونگي كسب معرفت را آشكار مي با نمونه هاي مشابه در ديگر مكاتب 

اين اهميت از آن روست كه سنت هاي عرفاني، عملكرد روزمره و عادي ذهن و محتويات آن را . سازد
همچون حجابي مي دانند كه برخورد بي واسطة انسان با جهان را مختل مي سازد؛ از اين رو برخي آموزه  

كنند تا شناختي - در اين سنّت ها راه را براي توقف عملكرد عادي ذهن هموار ميها و تمرين هاي عملي 
  .ناب، مستقيم و بالواسطه را براي انسان  ميسر كنند

  
  .، عرفان، ذهن، دل، متون عرفاني)شناخت(معرفت : كليدواژه ها
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  منادا در دستور زبان تطبيقي

 نريمان محمدي گل باغي
  

در دستور زبان .ن بحث هاي دستوري در تمام زبانهاي زنده حاكم در جهان است       منادا يكي ازمهم تري   
فارسي و عربي بحث منادا داراي اشتراكات و اختالفاتي بارز و مهم است و اين كه در دستور زبان عربـي                     
برگرفته از زبانهاي سامي و حامي است،ما باسه مقوله زباني اسم،فعل و حرف سـرو كـار داريـم ولـي در                      

ر زبان فارسي كه از ريشه زبانهاي هندوايراني و هندو اروپايي است باتـساهل باهفـت مقولـه زبـاني                    دستو
اسم،فعل،حرف،صفت،ضمير،قيد و شبه جمله سرو كار داريم و اين كه در ظـاهر چيـزي بـه نـام منـادا در          

در زيـر   بحث ما در باب قـرار گـرفتن منـادا اسـت كـه               .عناوين زباني عربي و فارسي به چشم نمي خورد        
مجموعه كدام يك از اين عناوين زباني است و چه تفاوتهايي باهم دارند كه در اين مقاله بـه آن پرداختـه                      

  .ايم
  

  .دستور زبان، منادا،تطبيقي،فارسي،عربي: كليد واژه ها
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  در آيينه ي روايت شناسي گريماس» خانه ي سريويلي«بازتاب منظومه ي 

  دكتر علي محمدي     
     حمديالناز م  
           

در مجموعه ي اشعار نيما يوشيج، سروده هاي گوناگوني ديده مي شـود كـه برخـي از آن هـا                              
هـم از جملـه ي ايـن روايـات          » خانـه ي سـريويلي    «منظومه ي   . اي از يك داستان هستند    روايت شاعرانه 

دليـل  . يشي و داستاني دانسته انـد     پژوهش گران، روايت را بنيادي ترين اصل متون نما        . محسوب مي شود  
برگزيدن اين منظومه از آن جهت بود كه در آن نيما توانسته است نظريـه ي شـعري خـود را كـه نزديـك       
كردن شعر به نثر موزون از يك طرف و اهميت مشاهده ي دقيق و روايت در شعر از طرف ديگـر اسـت؛                       

 ي عناصر با هم حـضور جـدي نداشـته           روشن است كه در يك داستان ممكن است همه        .به تصوير بكشد  
باشند يا قابل بررسي نباشند و از سويي هر داستاني را نمي توان بر اساس يك نظريـه ي روايـت شناسـي                   
تحليل كرد اما از آن جا كه بخش عمده اي از حرف ها و دردل هاي نيما در اين شعر از زبـان شخـصيت                         

ته تر از ساير عناصر است، لـذا از الگـوي كـنش             ها، حتا اهريمن بازگو شده است؛ عنصر شخصيت برجس        
گرهاي گريماس استفاده نموديم كه الگويي كارآمد در تعيين ميزان كنش منـدي يـا كـنش پـذيري عامـل                     

  .است) شخصيت(داستاني
  

  .نيما يوشيج، ،ريويلي، عناصر داستاني، گريماس، تحليل روايت: كليدواژه ها
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 گفتمان تصوير در اشعار حسين منزوي

كتر علي محمدي و مريم اسمعلي پورد  
ي زبان و ادبيات فارسي در مقطع فوق ليسانس آموخته دانشيارگروه زبان و ادبيات فارسي، دانش  

  
ي  تصوير، مجموعه. ترين عنصر شعري است       در تمام آثار بزرگ و جاويدان ادبي، تصوير، اساسي

ي آن را انواع تشبيه، استعاره، اسناد مجازي، ي اصل امكانات بيان هنري در شعر و نثر است و زمينه
تصوير يكي از عناصر مهم در شعر حسين . دهد هاي ديگر تشكيل مي آميزي، رمز و گونه تشخيص، حس

هاي خالق، بكر و  توان گفت، بارزترين عنصر شعر او، تصويرسازي اي كه مي منزوي است؛ تا اندازه
فكر با تصاوير و همين تصويرهاي شعر اوست كه حياتي هنر منزوي، عبارت است از ت. ست شاعرانه ا

بيشترين صنايعي كه نمودار تصوير در شعر اوست، عبارتند از تشبيه، . درخشان به زبان او داده است
منزوي گاه عناصري را كه در اين صنايع . آميزي و تشخيص استعاره، پارادوكس، تلميح، بدل بالغي، حس

ي برخي چون حافظ،  گيرد و دنيا را از ديد شاعرانه عران پيش از خود وام ميبرد، از شا ها بهره مي از آن
نگرد و در بخش اعظمي از تصاوير شعري خود، ديدگاه هنري، خالق و  مي...  رودكي، مولوي و

منزوي . ي در شعر و عناصر آن از هارموني عميقي برخوردارند تصاوير با مضامين، عاطفه. اي دارد  مبتكرانه
آيد و با صراحت مشبه را به  هاي معشوق بپردازد، با عنصر تشبيه به ميدان مي رصدد است به زيباييوقتي د
پردازد، از عنصر   اجتماعي زمان خود مي- سامان سياسي كند؛ اما وقتي به وضعيت نا به به مانند مي مشبه

ه مفهوم تصوير و ارزش ادبي آن، به در اين مقاله برآنيم تا ابتدا با پرداختن ب. كند استعاره و رمز استفاده مي
هاي او در زمينه  ها او از شعر ديگران خصوصاً نوآوري ترين صنايع شعري منزوي، تأثيرپذيري تحليل غالب

  .ي تصوير و ارتباط آن با مضامين بپردازيم
  

  .تصوير، صنايع، عناصر، عاطفه، اشعار و حسين منزوي: كليدواژه ها
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  ستي در مرصادالعبادنگاه انتقادي به انسان دو

  دكتر علي محمدي
  استاديار دانشگاه پيام نور زنجان
  نعمت اهللا پناهي
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و مدرس مدعو

  
طبق ديدگاه نجم رازي ارزش .      مرصادالعباد در بردارنده نگرش عرفاني ناب به مقوله انسان است

سيماي انسان در مرصادالعباد در عالي . قام خليفه اللهي استوجودي انسان نشأت گرفته از روح الهي و م
. ترين نوع خود، وجودي است كه خداوند، كامل ترين تجلي خود را در روح انساني جلوه گر كرده است

در اين كتاب از انسان همواره به . انسان، انسان بودنش مشروط به رنگ خدايي و روحاني گرفتنش است
مرصادالعباد با مبنا قرار دادن فطرت پاك و روح . ي و هدف خلقت ياد شده استعنوان مدار و مركز هست

. ها مي داند، نفس و هواهاي نفساني است ازلي انسان، آنچه را كه همواره مفسدة روح و طينت پاك انسان
خردستيزي  افراطي، : بر اين اساس مي توان گفت معيارهاي انسان دوستي در مرصادالعباد عبارتند از

خت بر بستن عاليق و خواسته هاي دنيوي و نگاه بدبينانه به هرآنچه دنيوي است، تقديرگرايي محض و ر
رازي به  در نهايت، سنت عقل ستيزي در نزد عارفاني همچون نجم. اسيرِ جبر روزگار بودن، تزكيه نفس

  .دانند رسد كه با بدبيني تمام، عقل و خرد را معلول و مريض مي جايي مي
  

  انسان دوستي، مرصادالعباد، نجم الدين رازي، انسان دوستي عرفاني، عرفان اسالمي: ژه ها كليد وا
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  اقتفاهاي شهريار از حافظ

 ليـال محمـدي

  علي جبراييلي
  

يكـي  .      شهريار يكي از شاعران توانا و موفّق معاصر است كه در انواع مختلف ادبي، شعر سروده است                
او در سـرودن غزليـاتش بـه آثـار          . آزمايي كرده، غـزل اسـت     ار در آن طبع   هاي كالسيكي كه شهري   از قالب 

در ايـن  .  چه در فرم و چه در محتوا، توجه زيادي داشته است  -خصوص حافظ    به -پيشينيان ادب فارسي    
دست دادن نمونه در هر مورد، نشان       مقاله، به اقتفاهاي شهريار از حافظ پرداخته شده و بعد از تعريف و به             

مضمون، موسيقي بيروني و كناري، تركيبات، الفـاظ و نـوع نگـاه بـه               : ه شده است كه، شهريار از لحاظ      داد
  .عشق و معشوق از حافظ تأثير پذيرفته است

 
غزليات، شهريار، حافظ، اقتفا : هاكليدواژه  



636  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  نگاهي به كهن ترين دستور زبان فارسي به فارسي

ي واحد گچسارانهاشم محمدي استاديار دانشگاه آزاد اسالم  
  

 هجري ودر زمان 1070     منهاج الطلب ،كهن ترين دستور زبان فارسي به فارسي است كه درسال 
،نوشته شده است ، آنچه »محمد بن حكيم الزينمي الشندوني «صفويه به وسيله يك نفر چيني به نام 

 ،تأليف مستقلي ازدست نوشته هاي قديم راجع  به دستور زبان فارسي به فارسي به دست آمده
نيستندوهركدام پاره اي ازقواعدصرف ونحو واشتقاق راذكر كرده اند واين كتاب تاكنون  ،كتاب مستقلي 

مولف كتاب سعي داشته ،زبان را از نظر . است كه درزمينه دستور زبان فارسي به فارسي دردست است 
ين بسياري ازكلمات وتركيبها همچن.علمي بررسي كند ونكاتي راآورده كه قابل توجه ودقت نظراست 

ومصادر قديمي را كه بعضاً معني آنها ازفرهنگها فوت شده ،راثبت وضبط نموده ومعادل بعضي ازكلمات 
فارسي رابه زبان چيني وعربي درزير كلمات آورده است شواهد وامثال گوناگوني ازمتون نثر ونظم فارسي 

ست وچون اين كتاب،كتاب درسي، بوده ودركنار آورده كه بيشترين شواهد ونمونه ازگلستان سعدي ا
اگر چه . گلستان سعدي خوانده مي شده است مقدمه وشواهد وامثال فراواني ازاين كتاب را دربر دارد

تقسيم بندي مطالب كتاب وبسياري از عناوين آن تحت تأثيرزبان عربي است ، اما نكات تازه  وجالب 
شاره شده و وجوه شباهت وافتراق آن بادستورهاي جديد بيان توجهي هم داردكه دراين نوشتار به آن ا

   .شده است
  
  .منهاج الطلب ،شباهتها ووجه افتراق ، واژه ها وتركيبهاي كهن ،شواهد و امثال: ليدواژه هاك
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  مذهب سنايي از خالل آثارش

  دكتر عباس محمديان
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه حكيم سبزواري

  
او . تـرين و تأثيرگـذارترين شـاعران ادب فارسـي اسـت            يكي از بزرگ  ) ق. هـ   535متوفّي  (ايي غزنوي   سن

مسير قصيده و مثنوي و غزل فارسي را از نظر درونمايه دگرگـون سـاخت و بـا ابـداع قـصايد زهـدي و                         
ت تـا جـايي     اجتماعي، و مثنوي عرفاني و تعليمي و اخالقي و غزل عارفانه، در جايگاه پيشوايي قرار گرف               

سـرايي او را      ي سـخن    ي احترام به وي نگريسته، شيوه       ي پس از او، به ديده       كه شاعران مشهور و بلندآوازه    
سـنجان اخـتالف زيـادي وجـود          نظران و سخن    درخصوص موارد فوق، تقريباً ميان صاحب     . پيروي كردند 

الف نظـر و پراكنـدگي ديـدگاه      از روزگار حيات وي تا به امروز، اخت       » مذهب سنايي «ندارد، ولي در مورد     
در ديوان اشعار، . اين اختالف آرا از آثار خود او ـ بخصوص حديقه ـ ناشي شده است  . وجود داشته است

التّحقيق و ساير آثار سنايي، ابيات به ظاهر متناقضي در مورد بـاور مـذهبي او وجـود                    حديقه، مثنوي طريق  
گانه و ابوحنيفـه      از يك سو، خلفاي سه    . كند  هاي گوناگون مي   دارد كه خواننده را گاه دچار ترديد يا داوري        

ي خـويش را از خانـدان         ستايد و از سوي ديگـر، ارادت خالـصانه و دوسـتداري عاشـقانه               و شافعي را مي   
سنايي همچـون يـك     . كند  سازد و بر دشمنان و بدخواهان آنان نفرين مي          پنهان نمي ) ع(عصمت و طهارت  

ي نـوح و      ، به موضوع غديرخم، محتواي احاديث منزلت، سفينه       )ع(فصل علي شيعي باورمند به خالفت بال    
دانـد و     اي ديگر از احاديث نبوي مورد اعتقاد شيعه اشاره كرده، مذهب فقهي جعفري را بـر حـق مـي                     پاره

نگارنده در اين مقاله با استناد به ابيـات ديـوان سـنايي،             . دارد) ع(ي بلندي در ستايش حضرت رضا       قصيده
ي ادب فارسي نگريسته و با كنار هم گذاشـتن ابيـات بـه                و بعضي از آثار ديگر اين شاعر بلندآوازه       حديقه  

؛ »مذهب سـنايي چيـست؟  «ظاهر پراكنده و گاه متناقض او كوشيده تا به اين ابهام يا پرسش پاسخ دهد كه      
  .اك اعتقادو يا شيعي باورمند و پ) ع(سنّي متعصب حنفي مذهب است، يا شافعي دوستدار اهل بيت

  
  .سنايي، مذهب، سنّي، شيعي، حنفي، شافعي: ها كليدواژه
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  )رستم و فرامرز(موازنه ي هفت خان پدر و پسر 

  هاشم محمدي 
  آرمان پشت

  
      براي تشرف به پايگاه پهلواني و جـاودانگي ، آزمـون هـاي گونـاگون وجـود دارد كـه بزرگتـرين و                       

؛ هفت منزل و گذرگاه مثل مرتبه ي آيين مهر و هفـت مرحلـه               دشوارترين اين آزمونها ، هفت خان است        
راه هفت خان ، يگانه نيست    . ي سير وسلوك عارفان كه سلوك خود به معناي رفتن و سالك رونده است               

... ؛ در برابر فرامرز يك راه ، در برابر رستم دو راه ، در برابر رستم دو راه و در برابر اسـفنديار سـه راه و                            
 پـراز ديـو و شـير اسـت و     ":  كه از آن ميان راههاي دراز، امـن و آسـوده و راههـاي كوتـاه                 وجود داشته 

و هدف ، رهائي ايران از دست ددان ، جادوان و اهريمنان و پس از هر پيروزي ، طبـق رسـم و                         "پرتيرگي  
لواني ، يا   آيا اين هفت خانها همه اصيل اند و محصول انديشه ي په           . آئين ، جشن و سرور برپا مي كردند         

يكي ذاتي و اصيل است و ديگر هفت خان ها ، غير اصيل و رونوشت و پرداخته ي ذهن هواداراني است                     
كه مي خواهند پهلواني داشته باشند كه كم از پهلوان نخستين نباشد؟ اين مقالـه ضـمن مقايـسه ي هفـت                      

 . ن به اين پرسش دارد خان رستم و فرزندش فرامرز و با نگاه به ديگر حماسه ها سعي در پاسخ داد

  
 .هفت خان ، رستم ، فرامرز، مشابهت و وجوه افتراق:كليد واژه ها
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 طنز اجتماعي در اشعار ناصرخسرو و ابوالعالء معرّي

 محمود حيدري
  هاجر پيران

  
طنز به نوعي از آثار منظوم يا منثور ادبي گفته ميشود كه اشتباهات يا جنبه هاي نامطلوب رفتار          

. شري، فسادهاي اجتماعي و سياسي يا حتّي تفكرات فلسفي را به شيوه اي خنده دار به چالش مي كشدب
طنز تفكّر بر انگيز است و ماهيتي پيچيده و چند اليه دارد و خنده را تنها وسيله براي نيل به هدفي برتر و 

 معروف سدهي چهارم شعر را ناصر خسرو قبادياني شاعر  آگاه كردن انسان به عمق رذالت ها مي انگارد
وسيله اي براي بيان معتقدات ديني و اجتماعي مي داند و جنبه ي پند و موعظه در سروده هاي او بر همه 

وي در شعر خود با خشمي همراه با درد و ناراحتي از جهل وناداني مردم و ستم امرا و . چيز غلبه دارد
نتقاد او در همه ي اشعارش به سوي جهل و ريا و ستم رياكاري فقها و علما انتقاد مي كند و تيرهاي ا

ناصر خسرو در جريان اين انتقادها گاه با زباني تند و گزنده و گاهي با طنزي تلخ و . نشانه رفته است
شاعر گاه طنز را در جهت تبيين . تفكّر برانگيز سخن مي گويد و مردم را به بيداري دعوت مي كند

 مخالفان و دشمنان خويش به كار برده است و گاهي براي تلطيف فضاي هاي خود و انتقاد از¬اندبشه
مهم ترين شيوه ي ناصر خسرو براي . شعر و ترغيب خواننده به خواندن اشعار خود از طنز استفاده ميكند

طنز گونه كردن سخن خود، تشبيه افراد مورد انتقاد به حيوانات است كه از آن جمله مي توان به بسامد 
فيلسوف نابيناي معرّه نيز در اين   .اشاره كرد... خر، گاو، گرگ، مار و : تفاده از نام حيواناتي مانندباالي اس

باب شاعري چيره دست مي باشد كه راه را براي شاعران پس از خود در بسياري از جنبه ها هموار نموده 
 حيوانات درنده و مار و افعي او با هدف قرار دادن ريا و دروغ و نفاق و شر و بدي مخاطبان را به. است

اين پژوهش بر پايه مكتب ادبيات تطبيقي فرانسه  به اين نتيجه مي رسد كه . و نيز به ابليس تشبيه مي كند 
ناصرخسرو در بيان سخن خويش و طنزها و انتقادات اجتماعي دنباله رو و تحت تأثير ابوالعالء معرّي 

  .باشد
  

   . ناصرخسرو دبيات تطبيقي، ابوالعالء معري،طنز اجتماعي، نقد، ا: كليدواژه ها
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 برخورد فرهنگ ها و شكست سمبل ها

     دكتر خيراهللا محمودي
   معصومه بخشي زاده

  
      نماد ، مفهوم پويايي است كه تحت تأثير شرايط اجتماعي و فرهنگي، دچار تحول گرديده و معمـوالً                  

 " شكست سـمبل هـا       "ماد را مي توان تحت عنوان       عمده ترين تحوالت ن   .در شكلي نوين ظاهر مي شود     
در اين فرآيند ، بـه واسـطه ي تغييـر شـرايط فرهنگـي جامعـه، نمادهـاي فرهنـگ                     . مورد بررسي قرار داد   

مغلوب، جاي خود را به نمادهاي فرهنگ غالب مي دهند ؛ به عنوان مثال، تحت تأثير ورود افكار يزيـدي                    
ار تحول مذكور گرديد؛ به اين صورت كه رنگ سياه كه پيش از اين        به عرفان اسالمي، برخي از نمادها دچ      

همچنين در اثر ورود عناصر عربي بـه زبـان و ادبيـات             .، نماد ظلمت بود، به عنوان نماد نور مطرح گرديد           
فارسي، نمادهاي عربي جانشين نمادهاي ايراني گرديد؛ بنابراين ، شاهد به كـار بـردن سـمبل هـاي عـدل                      

اين فرآيند كه در بخش هاي گسترده اي از ادب پارسي و تحـت              . ي در ادب پارسي هستيم     اسالم –عربي  
تأثير فرهنگ هاي بيشماري صورت پذيرفت، عامل به كـارگيري برخـي مـصاديق در دو معنـاي متفـاوت                    
گرديده است كه خود، عامل گسيختگي در كاربرد سمبل ها گرديده است؛ مثالً عقل همچنان كـه در ادب                   

ظاهراً اين رويه، تحت تأثير جـدال فالسـفه    . نماد نور است، در برخي متون نماد ظلمت نيز هست     پارسي،  
و متكلمان ، بر عقايد مسلمانان اثر گذاشت و عقل كه در پيشينه ي فكري ايرانيـان، سـمبل نـور نخـستين                     

 ها و انديشه در اين پژوهش، ضمن بررسي موارد برخورد فرهنگ  .بود، به عنوان نماد ظلمت معرفي گرديد      
  .ها، به تأثير اين فرآيند بر سمبل هاي به كار رفته در زبان فارسي پرداخته مي شود

  
  .نماد،برخورد فرهنگ ها، تحول نمادها، شكست سمبل ها: كليد واژه ها

  
  

________________________________________________________________________ 
 دانشيار بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سلمان فارسي. 
 دانش آموخته ي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي. 
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  حجاب نوراني در مثنوي معنوي

  خيراهللا محمودي
  خديجه كياني

                                              
در عرفان اسالمي،آنچه سالك بايد در مسير سير و سلوك خود رفع كند ،حجاب هايي است كه به                             

شكل هاي گوناگون سد راه او مي شود و چون رفع اين حجاب ها براي رسيدن به سر منزل مقصود الزم                     
مولوي نيز  .د را بيان كرده انداست، بيشتر عارفان در گفته ها و آثار خود به آن پرداخته  و ديدگاه هاي خو

در مثنوي شريف و بي بديل خويش ،هر آنچه كه مانع  و سد سالك براي رسيدن به محبوب مي شود ، بر     
گـاه بـه    ....در اين راستا عالوه بر امور مذموم و نكوهش شده مانند نفس، هستي،بي ادبـي و               . شمرده است 

ا از آنهـا بـه عنـوان حجـاب هـاي                اعمال و صفاتي باز مي خوريم كه اگرچه نيكو و پ           سنديده هستند ؛ امـ
كوشش نگارنده اين مقاله بر آن است كه عالوه بر معرّفي گونه هاي  .نوراني بين بنده و حق ياد شده است

به صورت مستند و مستدل ، به توضيح وتبيـين  ....حجاب نوراني از قبيل عقل،علم، زهد،نماز،جهاد ، دعا و    
  .مردن  اين امور بپردازدداليل مولوي بر حجاب ش

  
  .تصوف ،عرفان،حجاب ،حجاب نوراني،مولوي،مثنوي: كليدواژه ها
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  تأثير بر مخاطب در شعر دفاع مقدس
    صبورا محمودي

  
     آثار ادبي و هنري، از نظرگاه نقد زيبايي شناختي،در سطوح متعدد موسيقي، انسجام، تفسير و تأويل، 

مسأله ي ادراك يا احساس مخاطب اثر هنري و .بل تعمق و تأمل هستندقا... تأثيرگذاري بر مخاطب و 
يك اثر هنري زماني ارزش .تأثير اثر بر او، از نكات مهم زيباشناختي آثار هنري، از جمله شعر، مي باشد

ميزان تأثيرگذاري . يابد كه مورد توجه مخاطب قرار گرفته، پيام و آرمان آن به مخاطب منتقل شود¬مي
شعر . بستگي دارد... ثار به عواملي نظير تالش ذهني، بيان غير مستقيم، موسيقي، نوع ارتباط گيري و اين آ

دفاع مقدس نيز با بهره گيري از اين عوامل، براي انتقال پيام و تأثير بر مخاطب كوشيده، به توفيقاتي 
ر مطرح و تأثيرگذار اين پژوهش بر آن است ميزان تأثيرگذاري سروده هاي سه شاع.دست يافته است

ادبيات انقالب و پايداري، قيصر امين پور، سيد حسن حسيني و علي رضا قزوه را بر مخاطب مورد 
  .سنجش و ارزيابي قرار دهد

  
زيبايي شناختي، دفاع مقدس، تأثيرگذاري و التذاذ، تالش ذهني، بيان غير مـستقيم، موسـيقي،               : كليدواژه ها 

  .ارتباطگيري
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   و سنتي قيصرامين پور بررسي اشعار نو
  از دريچه ي ادبيات غنايي با تكيه بر دردسروده هاي شاعر

 علي محمد محمودي
 دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي، گرايش غنايي دانشگاه اصفهان
 فاطمه محمودي
 دبير زبان و ادبيات فارسي آموزش و پرورش اصفهان

  
اين شاعر در جبهه ي اشعار     . ن سرشناس ادبيات معاصر است           زندهياد قيصر امين پور از جمله شاعرا      

شاعري كه  . انقالبي و ادبيات مقاومت، همرديف با شاعراني چون سيدحسن حسيني و سلمان هراتي است             
به سنتهاي ادبي وفادار است و دل به تجربه هاي تازه و نو هم مي دهد و در دو دفتـر شـعر دسـتور زبـان                  

زبان اشعار مرحوم امين پور، رسـا، سـاده،       . نند، به نوآوري هايي دست مي يازد      عشق و گلها همه آفتابگردا    
از آنجا كه عاطفه و احساس يكي از اركان شكل دهنده ي شعر اسـت، شـعر                 . پراحساس، بليغ و شيواست   

امين پور از اين جنبه نيز سرشار است؛ احساسات رقيقي چون غم و اندوه، بيان دردهاي نهفتني و نگفتني،                   
. تهاي زالل، گريه هاي الل و بغض هاي كال كه صفحه به صفحه اشعار امين پور را دربر گرفته اسـت                    حير

در اين مقاله سعي شده است كه اشعار غمگنانه و دردواره اي و تاثيرگذار بر خواننده ي اشعار اين شـاعر                     
  .فقيد را از منظر ادبيات غنايي و همچنين مضامين رمانتيكي بررسي نمائيم

  
  اشعار امين پور، ادبيات معاصر، مضامين غنايي و رمانتيك: واژه هاكليد
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  نقبي به دنياي  سوررئاليستي بوف كور

 دكتر عليرضا محمودي 
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه زابل

  
.       از مهمترين ويژگي هاي بوف كور صادق هدايت، ابهام هاي حاكم بر ساختار و محتواي آن است

وجود چنين ابهام هايي منجر به قضاوت ها و تفسيرهاي فراوان و در عين حال متفاوتي در بارة اين اثر و 
در . توان به ابهام در نوع سبك ادبي بوف كور اشاره كرد از جملة اين ابهام ها مي. نويسندة آن شده است

 يا تركيبي از بعضي يا همة اين اين موضوع كه اين اثر، رئاليستي، رمانتيك، سمبوليستي، سوررئاليستي و
از اين رو  در اين مقاله تالش  . مكاتب است، در بين منتقدان و سخن سنجان اختالف نظر وجود دارد

گرديده تا به روش توصيفي و تحليلي و با استفاده از مباني  نظري و معرفتي مكتب سوررئاليسم، به 
از جملة مباني مكتب سوررئاليسم كه . خته شودبررسي ويژگي هاي سوررئاليستي بوف كور هدايت پردا

واقعيت برتر، نقطة عليا، امر : در بررسي بوف كور مد نظر قرار گرفته، مي توان به مباني نظري شامل
عالوه بر اين موارد عشق، خواب و . شگفت، زيبايي تشنج آور، تصادف، و ضمير  ناخودآگاه اشاره كرد

حظة رواني از مباني معرفتي مكتب سوررئاليسم در بررسي اين اثر مي رؤيا، جذبه و جنون و تخدير، و  ل
 كور  نتيجة اين پژوهش نشان از آن دارد كه گرچه وجود ويژگي هاي ساير مكاتب ادبي در بوف. باشند

شك پايبندي هدايت به مباني مكتب  بي. مشهود است، اما جنبة سوررئاليستي در آن نمود بيشتري دارد
هاي - همچنين مشخص گرديد كه وجود ابهام. قش مهمي را در اين امر داشته استسوررئاليست ن

سوررئاليستي در بوف كور هدايت نه تنها عيب شمرده نشده، بلكه در  شهرت، تكثّر و ماندگاري اين اثر 
   .نقش مهمي را ايفا نموده اند

  
  .تيبوف كور، صادق هدايت، سوررئاليسم، مباني نظري و معرف: كليدواژه ها
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  تحليل گفتماني قصه ي اي شب نيما

 بهروز رومياني 
 فرهاد ميرزايي

  
       سخن كاوي يا تحليل گفتمان نوعي مطالعه ي ميان رشته اي است كه به تجزيه وتحليل كالم مي 

نيما  با اين نگاه بررسي شده است كه نشان داده شود تحليل گفتماني ) اي شب(پردازد در اين مقاله شعر
براي رسيدن به اين هدف با بررسي دقيق بسامدي واژگان .اند منجر به خوانش عميق آثار ادبي شودمي تو

و رسم جدول هايي به توصيف وتفسير ساخت متني،انديشگاني و بينا فردي اين شعر پرداخته شده است 
آن از و در پايان مي كوشد تا نشان دهد كه بر اين شعر فضاي غم وحزن حاكم است وساختار روايي 

واژگان به كار رفته نيز گوياي بدبيني شاعر نسبت به روزگار . مهمترين عوامل انسجام آن به شمار مي رود
است فرايندهاي فعلي شعر نيز شامل نفرت و دل زدگي اند، نشاني از بدبيني و نفرت شاعر به زمانه است 

او حكايت مي كند اين گونه وساخت وجهي شعر نيما،از اعتقاد عميق او به سخنانش و قطعيت كالم 
  سخن گفتن بر ميزان اثر گذاري كالم مي افزايد

  
  . تحليل گفتمان ،نيما،اي شب:كليدواژه ها 
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  از ديدگاه گفتمان انتقادي» غذا  قبل از قصه هاي«داستان  بررسي مجموعه

   معصومه محمودي 
يي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطباي آموخته دانش  

              دكتر زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي زاهدان
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان 
 

هاي  گرايي، به حوزه هايي است كه پس از انقالب پساساخت        روش گفتمان انتقادي از جمله رهيافت
 از  اي خاص اين شيوه در پي بررسي ساز و كارهاي قدرتي است كه گونه. تنقد ادبي معاصر راه يافته اس

ادبيات به عنوان بخشي از گفتمان و فرهنگ جامعه، . آورد ي انديشيدن را پديد مي ارتباط اجتماعي و شيوه
گمان  يب. توان با اين نگاه آن را بررسي و تحليل كرد نمايد و مي  حقايقي را باز مي اي ناخودآگاه، به گونه

اي درنظام آْموزشي جامعه دارد و به طور غير مستقيم ايدئولوژي  در اين ميان، ادبيات كودك اهميت ويژه
 بررسي   با است  كوشيده  نگارنده در اين مقاله.كند مي ز توليد  با اي را  هاي سنّتي و اسطوره انديشه از    برآمده

 كلهر، بر اساس روش نورمن فركالف، ضمن تحليل   فريبا از »غذا از  قبل  هاي  قصه « داستان  مجموعه 
دهد  ها، نشان ها در اين داستان  كشيده شدن آن  چالش به  يا  توليد باز ها و   بر ساختار داستان لوژي حاكم ايدئو 

هاي   از سنّت  برآمده  هاي  پذيرش قدرت اين مجموعه گاهي در كنار هاي  داستان ي   نويسنده كه چگونه
  .گيري از عنصر طنز، ايدئولوژي حاكم بر متن را به چالش كشيده است جتماعي، با بهرها 

  
  .هاي قبل از غذا، فريبا كلهر، قدرت قصه گفتمان انتقادي، ادبيات كودك، : كليدواژه ها
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  سيمين دانشور)سووشون(رمان بررسي سير روايت در

  محمدعلي محمودي
   سيستان و بلوچستان  دانشيار گروه زبان و ادبيات دانشگاه

                                                         فرهاد ميرزايي

   دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي
      

جايگاه ويژه .سيمين دانشور يكي از چهره هاي مطرح داستان نويسي ايران در عصر حاضر است       
پيشگامي وي در عرصه ي ادبيات زنان و سهمي كه وي در ارتقا سطوح دانشور در حوزه ادبيات داستاني،

بررسي عنصر .مختلف اين دو حوزه داشته است،پژوهش در جوانب گوناگون آثار وي را الزام مي كند
نشان مي دهد كه يكي از مهمترين عوامل توفيق او در اين داستان استفاده )) سووشون((روايت در رمان 

در .نه از تكنيك هاي مناسب روايت و چرخش معني دار و هدفمند زاويه ديداستي سنجيده و هوشمندا
،نقش تكنيك هاي روايت در ))سووشون((اين مقاله تالش خواهيم كرد تا با بررسي سير روايت در رمان

پيشبرد موفق داستان و داليل انتخاب هريك از اين شگردها و چرخش هاي زاويه ديد را مورد بحث قرار 
  دهيم

  
  .سيمين دانشور،روايت،زاويه ديد،راوي داناي كل،تك گويي: ليدواژه هاك
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  مدرن در دو داستانِ  هاي داستان پست بررسي و تحليل مولّفه

  »از بين دو پنجره«و » ترسم هاي شما مي از چشم«
  معصومه محمودي

  دانشگاه عالمه طباطبايي  ي دكتري زبان و ادبيات فارسي آموخته دانش 
    

نوين در ايران حضور زنان چندان پررنگ نبود، اما با گذشت زمان،  نويسي  هرچند در آغاز داستان        
در روند رو به رشد حضور . نويسي همراه شدند هاي داستان  وارد و با سير جريان زنان نيز به اين حوزه
هاي  ترين دوره همي دوم اين دهه را بايد يكي از م ژه نيمه  ي هفتاد، به وي اين نويسندگان، دهه

تنوع موضوعات و  اي كه همراه با افزايش تعداد نويسندگان،  نويسي آنان قلمداد كرد؛ دوره داستان
مدرن و شبه  هاي پست هاي اين دوره خلق داستان يكي از ويژگي. ها را نيز در پي داشت درونمايه

زاده  فرخنده حاجي. توجهي دارندنويس نيز در آن حضور قابل  مدرن در ايران است كه زنان داستان پست
اين مقاله به بررسي و . و ميترا داور دو تن از نويسندگان صاحب سبك در اين مقطع تاريخي هستند

اي درباره ي چرايي و  در  اين مقاله پس از مقدمه. پردازد تحليل دو داستان از اين دو نويسنده مي
هاي زنان  مدرن در داستان اي به جريان پست  شارهمدرن در مغرب زمين و ا چگونگي  پيدايش داستان پست

هاي شما  از چشم«هايي از اين دست، دو داستانِ  هاي داستان نويسنده و برشمردن مهمترين ويژگي
هاي  شاخصه ها،  مورد بررسي قرار گرفته  و با ارجاع به متن داستان» از بين دو پنجره«و » ترسم مي

  . استها واكاوي شده مدرنيسم در آن پست
  
زاده، ميترا   فرخنده حاجي ترسم، از بين دو پنجره، هاي شما مي مدرن، از چشم داستان پست: يدواژه هاكل 

  .داور
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  گويش گزي

   شهين مختاري جزي
                                               دبير وفوق ليسانس زبان وادبيات فارسي ازدانشگاه آزاد واحد كاشان

  
زي يكي از گويش هاي ايران به شمار مي آيد كه بخش وسيعي از نواحي مركزي ايران ر     گويش گ

محاوره اي خود داشته است ولي امروز به علت اينكه تحت تاثير زبان فارسي قرار گرفته  اتحت پوشش
است وتنها دربعضي مناطق از جمله گز برخوار كه قدمت آن به قبل از اسالم  است به فراموشي گراييده

 مي رسدتوانسته است اصالت خود را حفظ كند در حال حاضر اين گويش يك گويش ايراني واصيل .
وعرب واعراب آن ها استفاده مي نموده  محسوب مي شود واز نظر كتابت بدون خط واز الفباي فارسي

 بعضي نواحي اروپا وحتي يونان وومي كند وبه علت تشابهاتي كه در بعضي واژه ها باگويش آلماني 
در . ايسلر قرار گرفته است داشته مورد تحقيق وبررسي فرهنگ شناسان ومتخصصين آلماني نظير ويلهلم

اين مقاله ابتدا در مورد گز وسپس گويش گزي وبرخي ازويژگي هاي دستوري آن اشاراتي شده است 
  به نامودر پايان تعدادي ازضرب المثل ها وكنايات واشعار سروده شده توسط شاعر محلي سراي گزي

درويش ازشاعران اواخر دوره ي قاجار  مي باشد كه با    خلق .درويش عباس گزي آورده شده است
شامل قصايد وغزليات ومثنوي هامي باشد توانسته است گامي  اثرارزشمندخود به گويش محلي گزي كه

  رداردريشه در زبان فارسي باستان دارد را ب بزرگ در زنده نگه داشتن زبان محلي خويش كه
  

  .گويش گزي، گز ، مركز ايران ، زبان محلي ، درويش عباس گزي:كليد واژه ها 
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  در آينة شعر دعبل خزاعي و ناصرخسرو) س(بررسي تطبيقي سيماي حضرت فاطمه

  قاسم مختاري
  شهال جعفري

  
ها سجاياي آيينه تمام نماي فداكاري، عصمت، دفاع از حريم واليت و ده) س(       حضرت فاطمه

آن بانو، اقيانوسي است كه هر يك از  شاعران به گنجايش خويش با شعرهاي خود در . انساني است
چه بسيار شاعراني كه هنر خويش . زنندي پيامبر در ساحل اين اقيانوس بيكران قدم ميوصف آن دردانه

انتهاي حضرت يشك آنها كجا و ژرفاي باند؛ اما بيرا در وصف آن خاتون آب و آيينه، جاودان ساخته
، حضرت )ص(نظير وديعه رسول اعظمكجا ؟اگر چه سخن گفتن از شخصيت و سيماي بي) س(زهرا
، شاعران )ص(سخت و دشوار است؛ اما براي اظهار محبت و ابراز عشق به اين يادگار پيامبر) س(فاطمه

ي آفريدند كه از هر  و هر كدام به نحوي شاهكارهايفارسي و عربي در آثار خود از يكديگر پيشي جسته
شعراي مشهور و متعهد شيعه عرب نيز در ستايش آن بانو، أشعار فراواني دارند كه .نظر حائز اهميت است

پرداخته ) س(ترين آنها، دعبل خزاعي است كه در اشعارش به منقبت حضرت فاطمه از جمله برجسته
 با روح خداجو و اهل بيت دوست شاعران ادبيات فارسي نيز كه ريشه در تعاليم عاليه اسالم دارد و. است

باشد و ناصر خسرو يكي از اين شاعران است كه پس از آن كه به آن، عجين است، در اين زمينه پربار مي
) س(مذهب تشيع در آمد، يكي از مضامين اصلي شعرش را ستايش آن خاندان، به ويژه حضرت فاطمه

  .اي دارد در دنيا، در شعر او بازتاب ويژهشفاعت آن بانو در قيامت و مظلوميتش. قرار داد
  

  .، شعر فارسي، شعر عربي، ناصرو خسرو، دعبل خزاعي)س(فاطمه زهرا: كليدواژه ها
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  پرستي در اشعار فرخي يزدي و ابراهيم طوقانهاي وطنجلوه

  دكتر قاسم مختاري 
                     شهال جعفري     

 

اند؛ اين امر سبب طول تاريخ پر فراز و نشيب خود، درگير حوادث بسياري بوده        ايران و فلسطين در 
از . ران ادب فارسي و عربي شده استپرستي و دفاع از مليت در ميان برخي از شاعور شدن حس ميهنشعله

اين دو . درخشدميان اين شاعران، نام فرخي يزدي و ابراهيم طوقان بر تارك ادبيات فارسي و عربي مي
ي خويش به كار گيرند و مفهوم وطن دوستي را شاعر تالش كردند تا قلم خود را در خدمت وطن و جامعه

ها را تشكيل ي مركزي اشعار آن وطن، محور اصلي و هستهعشق به. ي اشعار خويش رايج سازنددر گستره
ي اشاره به اقتدار و عزّت گذشته. آوردبه شمار » شاعران وطن«ها را اي كه شايد بتوان آندهد؛ به گونهمي

دعوت به همبستگي هاي پرشكوه، انتقاد از بيگانگان، انتقاد از مردم و رهبران سياسي ، وطن و يادآوري سلسله
گر گرا جلوهپرستي است كه در اشعار اين دو شاعر مليترين مفاهيم مشترك وطناز  مهم... حاد و و ات

ها به عزّت وطن و استقرار آزادي حكايت ي اين موارد از دلبستگي و عشق آتشين آنشده است كه همه
ي زدهاستبداد ي نگران مامِ وطن خويش بودند، در جهت رهايي جامعهفرخي و طوقان كه دل. كندمي

و هموطنان را به بيداري فرا خواندند؛ بدين ترتيب با اشعار خود، روح زمانشان از چنگال استعمار برآمدند 
  .ي خويش زنده كردندپرستي و پايداري را در كالبد مردم زمانهوطن

    
 يزدي  عشق به وطن، ايران، فلسطين، طوقان، فرخي: كليدواژه ها
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  ه هاي شاملو و أدونيسبررسي تطبيقي عاشقان

  دكــتر قــاسم مخــتاري
  شهال جعفري

    
شاعر ) أدونيس(ي عرصه ي شعر معاصر فارسي و علي احمد سعيد اسبر  احمد شاملو شاعر پرآوازه   

اين هر دو شاعر، يكّه سوار . عشق از درونمايه هاي اصلي اشعار آن هاست. باشند نوگراي ادب عربي مي
يرات اساسي هستند، عاشقانه به طبيعت نگريسته اند و سعي كرده اند در عرصه ي ميدان واژه ها و تعب

از آن  جا كه معشوق وسيله اي براي تحريك احساسات . زبان شعري، همانند ديگر زمينه ها، ممتاز باشند
 دو عاشقانه و بهانه اي براي زالل شدن روح شاعر است، بررسي عاشقانه هاي آنها با هدف تبيين نگاه اين

هر چند شايد نتوان به صرف تحليل و تفسير محتواي . شاعر به معشوق، اهتمام اصلي نگارنده بوده است
  .اشعارشان به كنه ضماير آن ها نسبت به معشوق پي برد، اما پرداختن به آن خالي از لطف نيست

  
   .اجتماع، عشق، معشوق، شاملو، أدونيس: كليدواژه ها
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  فعال در اشعار سلمان هراتينگاهي به كاربرد وجوه ا

    دكتر فاطمه مدرسي       
                                                              استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه        

   قاسم مهرآور گيگلو                                            
  ه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميهدانشجوي كارشناسي ارشد رشت

  
يكي از شاعران متعهد صاحب سبك معاصر در حوزه ي ادبيات انقالب )1338- 1365(      سلمان هراتي

زبان .شعر سلمان،شعري زالل و يكدست و در عين حال صادقانه و صميمي است.اسالمي و پايداري است
اما اواز شيوه هاي مختلفي جهت . آاليش ودلنشين شعري سلمان زبان شعر انقالب  است ، ساده و بي 

برد  و از جمله شگردهايي كه سلمان براي ارتقاي سطح عادي زبان شعري ¬ادبي شدن زبان خود بهره مي
. خويش به سطح ادبي به كار مي گيرد،استفاده از وجوه مختلف فعل و نقش هاي متمايز وجوه افعال است

ست كه نظر و ديدگاه گوينده را نسبت به محتواي  آنچه مي گويد معنايي ا-وجه فعل مقوله اي نحوي
درواقع  وجه فعل صورتي از ساختار فعل است كه آن را به اعتبار چگونگي بيان مفهوم آن .نشان مي دهد

كه خبري را به طور قطعي برساند و يا وقوع كاري را با احتمال همراه نمايد،يا امري بودن فعلي را 
بنابراين در فارسي امروز سه وجه .ز سه وجه اخباري يا التزامي يا امري به شمار مي آورندبرساند،از يكي ا

پژوهش حاضر برآن است، تا با  روشي كيفي ـ كمي به بررسي .اخباري،التزامي،امري:بيشتر وجود ندارد
 بخشيدن به كاربرد وجوه افعال در اشعار سلمان هراتي بپردازد تا نشان داده شود كه سلمان براي شعريت

نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد، كه سلمان از . كالم خود تا چه حد و چگونه ازآن بهره برده است 
برخي نقش هاي وجه التزامي چون نقش دعايي،نقش منظوري،نقش بايدي ،ميزان قطعيت و امكان انجام 

رايش اشعارش سود عمل و همچنين از نقش هاي وجه امري مانند وجه هشداري و وجه اجازه اي در س
اما با وجود اين . اما با وجود اين،كاربرد وجه اخباري درسرايش اشعارش سود جسته است.جسته است

  .كاربرد وجه اخباري دراشعار سلمان هراتي نسبت به وجه التزامي و امري بيشتر نيست
  

  .اشعار سلمان هراتي. وجه امري . وجه اخباري . وجه فعل:كليدواژه ها
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  دبياشارات ا

  ديوان حكيم مال عبدالرزاق، فياض الهيجي
  طاهره حسيني موحد: پژوهشگر

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
  

از فيلسوفان و متكلمان سرشناس اماميه در قرن يازده ) 1000 – 1072(      حكيم مال عبدالرزاق الهيجي 
نظير از وضعيت علمي، مذهبي،  اي بي ديوان شعري كه از وي به يادگار مانده است، مجموعه. است

ي ديوان پربار اين  هايي كه درباره  از جمله پژوهش.فرهنگي، تاريخي و اجتماعي عصر صفويه است
كند كه  ي حاضر كوشش مي مقاله.توان انجام داد گردآوري اشارات ادبي است حكيم و شاعر فرزانه مي

ان او را كه به صورت موضوعي ضمن معرفي فياض الهيجي و سبك شاعري وي، اشارات ادبي ديو
يكي آن كه درك : ي اهميت اشارات قابل ذكر است  دو نكته درباره.فراهم شده است بررسي و ارائه كند

كند و ديگر آن كه با تكيه بر اشارات  اشارات به فهم ظرايف و دقايق به كار رفته در متون ادبي كمك مي
و بر عقايد، باورها، سنن، علوم و فنون، زندگي ي عصر شاعر را تجسم كرد  توان سيماي جامعه مي

  .اجتماعي و فرهنگي آن روزگار آگاهي يافت
  

  . هندي- فياض، اشارات، سبك اصفهاني: كليد واژه ها
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 بررسي سبك شناسانة نثر مرصادالعباد

  فاطمه مدرسي
  قاسم مهرآور

  
يوا و روان و هم از جهت محتوا مرصادالعباد از كتب مشهور عرفاني است كه هم از لحاظ نثر ش         

نجم رازي آنطور كه خود در آغاز كتاب خويش يادآور شده اين كتاب را به خواهش . قابل بررسي است
تحرير كتاب در ربع اول . مريدان، نه تنها براي خواص بلكه براي استفادة همة طبقات مردم نگاشته است

گرفته ولي در سبك به آثار سدة ششم ماننده قرن هفتم هجري كه دورة اعتالي نثر فني است صورت 
انشاي آن چون غالب آثار صوفيانه به نسبت ساده است ولي نثر كتاب يكدست نيست و به مقتضاي . است

در اين پژوهش سعي بر آن است كه اين نثر ارزنده . موضوع، كاربرد صنايع لفظي كاستي و فزوني ميگيرد
فرآيند . ي ، فكري و ادبي مورد بررسي و مداقه قرار دهيمرا به لحاظ سبك شناسي در سه سطح زبان

تفكر حاكم . تحقيق نشان ميدهد كه در سطح زباني صنعت سجع و جناس بيشترين كاربرد را داشته است
بر مرصاد، تفكر عرفان عاشقانه است از اين روگاهي بر فيلسوفان به خاطر پيروي از عقل، انگشت نقد و 

بي اگرچه انواع آرايه ها مورد استفادة نجم رازي بوده ولي بيشترين دلبستگي وي در سطح اد. ايراد مينهد
  .به كاربرد تشبيه است ، آن هم از نوع اضافة تشبيهي كه از بسامد قابل توجهي برخوردار است

  
  .مرصادالعباد ، سبك شناسي، زبان، فكر، ادبيت: كليدواژه ها 
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  ار نيشابوريكهن الگوي آرمانشهر در منطق الطير عطّ

                                                                                                                                           

  فاطمه مدرسي    
  استاد زبان و ادبيات فارسي   

  كبير رسولي مقدم        
  فارسيو ادبيات  كارشناس ارشد زبان        

  
     كهن الگوها مفاهيم مشترك و جهاني هستند كه از ابتداي تاريخ، از نياكان بشر، نسل به نسل منتقل 

كارل گوستاو يونگ روانكاو، روانپزشك و فيلسوف .شده اند و در ژرفاي ضميرناخودآگاه جاي گرفته اند
است، مهمترين آن ها را سايه، شهيرسوئيسي، كه در مورد كهن الگوها تحقيقات گسترده اي انجام داده 

اين صور مثالي براي رسيدن به مرزهاي خودآگاه در نمادهاي . پرسونا، خود، آنيما و آنيموس مي داند
يكي از كهن الگو هايي كه در . گوناگون جلوه گر مي شوند و در شاهكارهاي هنري نمود پيدا مي كنند

در آثار ادبي و هنري به اين خاطر كه نويسندگان و . ستآثار ادبي نمود پيدا كرده، كهن الگوي آرمانشهر ا
به اعتقاد يونگ . هنرمندان از ضميرناخودآگاه كمك مي گيرند، اين كهن الگوها بهتر تجلّي يافته اند

خاستگاه آثار ادبي و هنري اليه هاي ژرف ضمير ناخودآگاه است كه منبع كشف و شهود و الهام شاعر و 
ق سعي بر آن است كه كهن الگوي آرمانشهر در منطق الطير عطّار نيشابوري  در اين تحقي.هنرمند است

عطّار در منطق الطير در صدد آن است كه با پرورش قواي دروني افراد و همچنين .مورد بررسي قرار گيرد
بيان موانع تشكيل يك آرمانشهر، به طرح آرمانشهري كه در ذهن دارد، جامة عمل بپوشاند تا بدين 

   .معة خود را از ورطة انحطاط نجات دهدصورت جا
  

  .كهن الگو، يونگ، آرمانشهر، عطّار ، منطق الطير: كليد واژه ها
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  »ديوان منوچهري«و » معلقات سبع«چشم انداز وصف طبيعت در 

  نرگس مراد گنجه
  دكتر محمد جواد زينلي

  
ثار شاعران عصر جاهلي و در اين نوشتار سعي بر آن است كه با بررسي و مقايسه توصيف طبيعت در آ

منوچهري چگونگي نگاه هر يك به مناظر و عناصر طبيعت با در نظر گرفتن محيط اجتماعي و زندگي 
منوچهري در ميان هم عصران خود به لطافت طبع، شيريني و شيوايي سخن شهره . آنان؛ نشان داده شود

 و جانوران و ميوه ها و آهنگ ها و است به طوري كه ديوان او دفتر طبيعت و ديوان گل ها و پرندگان
وصف در شعر عصر جاهلي؛ برخاسته از محيط شاعر است؛ او هر آنچه كه در اطراف خود . نغمه هاست

با ذكر جزئيات توصيف مي كند، از قبيل وصف اطالل دمن، كوه، ) هر چند تكراري هم باشد(مي بيند 
ود را كه تمام ثروت او و بسان دوستي وفادار صحرا، باد، رعد و برق، ابر، حيوانات و بويژه مركب خ

مقايسه و سپس اموري از طبيعت كه هر ) در آثار ذكر شده(استدر ادامه وصف عناصر مشتركي از طبيعت 
كدام از اين شاعران بنا به عالقه و محيط زيست خود به آن پرداخته و توصيف كرده اند بررسي مي شود 

  .ده استو در آخر نتيجه گيري اين بررسي آم
  

  .معلقات سبع، عناصر طبيعي، منوچهري، شعر جاهلي: كليدواژه ها



658  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
 بررسي انواع تلميح درغزل هاي حسين منزوي

 خديجه مرادي

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  
. يكي از امكاناتي كه شاعر مي تواند نقش خيال انگيزي را در شعر به كمال برساند، تلميح است     

يكي از غزل پردازان معاصر است كه در آثار خود از تلميحات بهره اي فراوان برده و همين حسين منزوي 
اين غزل سرا با استفاده از انواع تلميح، . عامل نيز موجب غناي تصاوير تلميحي در اشعار او شده است

ر آن است اين مقاله ب. تخيل شعري خود را وسعت داده است و دست به آفرينش معاني تازه اي زده است
  .تا انواع اين تلميحات را در غزل هاي اين شاعر مورد بررسي قرار دهد

  
   .غزل معاصر، تلميح،حسين منزوي:كليد واژه ها
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 مقايسة سبكي اقتفاهاي وصال شيرازي از حافظ

  دكتر غالمرضا مستعلي پارسا
  دانشياردانشگاه عالمه طباطبايي
  سميرا كرمي

 اه عالمه طباطباييدانشجوي كارشناسي ارشد دانشگ

 
وي در انواع شعر طبع آزمايي كرده و        .         وصال شيرازي يكي ازشاعران بنام دوره بازگشت ادبي است        

بيشترين اقتفاهاي وصـال    . درغزل اغلب از شيوه سرآمدان غزل سرايي، سعدي و حافظ پيروي كرده است            
تفا كرده و گاه در مقابل يـك غـزل          وصال دويست وشصت و دو غزل ازحافظ اق       .  از حافظ شيرازي است   

در اين نگارش،بيست وپنج غزل كـه وصـال بـه پيـروي از حـافظ                . حافظ، بيش از يك غزل سروده است      
به طور كلي در سطح زباني،      . بررسي سبكي شده است   ) زباني، ادبي، فكري  (سروده انتخاب و  درسه سطح     

در سطح ادبي، حافظ از صـنايعي     . ي تر است  حافظ نسبت به وصال برتري نسبي دارد و اشعار او موسيقياي          
مانند تناسب، ايهام، ايهام تناسب واستخدام بهره بيشتري گرفته است، ولي در كـاربرد تـضاد و پـارادوكس      

در موارد بياني، جز در مورد كنايـه كـه تقريبـاً نزديـك بـه هـم                  . وصال اندكي از حافظ پيشي گرفته است      
ا تفـاوت    . در غزليات حافظ از وصـال بيـشتر اسـت         ) تعاره و مجاز  تشبيه، اس (هستند، بسامد موارد ديگر    امـ

در حالي كه حافظ بـه معـاني وانديـشه هـاي واالي عرفـاني وبيـان          . آشكار اين دو، در سطح فكري است      
مسائل سياسي و اجتماعي پرداخته است،عرفان وصال تنها تقليدي صـرف از انديـشه هـاي حـافظ اسـت                    

 .والت دوره او نيستواشعار او بازتاب وقايع وتح
  

  .اقتفا. سبك شناسي. غزل. حافظ. وصال شيرازي: كليدواژه ها
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               نگاهي تطبيقي به چندداستان ايراني ـ اروپايي بامضامين مشترك

  مسعودمعتمدي
 عضوهيات علمي دانشگاه آزاداسالمي واحدهمدان

  
حتواي نزديك به هم كه عبارتند از سه داستان     بررسي تطبيقي چندداستان ايراني واروپايي باصورت وم

و سه داستان ) كليله و دمنه والفونتن(  وچهار داستان از)راغب اصفهاني ،هارتمان فون آوه وسعدي(از
  . با رعايت توالي زماني در آنها ) عطار ، بوكاچيو  و ايرج ميرزا( ديگر از

  
    .تطبيق ، داستان ، ايراني ـ  اروپايي: كليد واژه ها 
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  ي حماسي فرامرز نامهشناسي منظومهريخت

                                                                                                   مرضيه مسيحي پور
  

نويني در مطالعات  والديمير پراپ، ويكتور اشكولوفسكي و ميخائيل باختين مكتب1914      در سال 
ها را به واسطة پيش از پراپ، پژوهشگران ادبي قصه. جود آوردند كه بعدها فرماليسم ناميده شدادبي به و
ها  بود كه پراپ معتقد به ساختي واحد براي تمام قصه. كردندها بررسي ميها يا محتواي قصهشخصيت

-ر خويشكاريدر اين مقاله سعي بر آن است كه نمودا. ها  قابل پيگيري استاز طريق كارهاي شخصيت

شناسيك او در منظومة حماسي فرامرزنامه پياده شود تا مشخص گردد نظرية هاي پراپ و روش ريخت
 و تجزيه و تحليل اين منظومه ما را به اين نتيجه بررسي.  انطباق داردپراپ تا چه اندازه بر اين داستان

-د بررسي قرار داد و توالي خويشكاريتوان با نمودار پراپ موراست كه هرچند اين منظومه را ميرسانده

ها، افزايش  كرد؛ اما دراين حماسه با كاهش معنادار خويشكاريهاي پيشنهادي وي را در آن مشاهده
) عدم حضور شخصيت شرير(ها از هفت تن به شش تن هاي جديد و نيز كاهش شخصيتخويشكاري

ر اين اثر از نوع حركت اول پراپ هاي موجود دحركت. روبرو هستيم كه خاص حماسه ايراني است
 . است» )كشمكش-جنگ(H-Iبسط ار طريق خويشكاري«

  
  .شناسي، پراپ، حركتفرامرزنامه، خويشكاري، ريخت: كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
        دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه تربيت معلم تهران  
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  بازتاب عناصر حماسي و عرفاني سيد حسن حسيني

  عطيه مشاهري فرد
  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس 

  
 عرفاني  –    پيوند ميان حماسه و عرفان يكي از ويژگي هاي شعر دفاع مقدس است و شعر هاي حماسي 

روحيه ي جهادي وحماسي با . سيد حسن حسيني از نمونه هاي زيباي اين پيوند به شمار مي رود 
التر دعوت باورهاي عرفاني هماهنگي و همسويي كامل دارد چرا كه هر دو آدمي را به زندگي پاكتر و وا

جهاد . جبهه هاي جنگ در نظر سيد حسن حسيني مكاني براي هر دو جهاد اصغر و اكبر است .مي كنند
 و "من"اصغر سازنده ي جدال رزمندگان با دشمن بعثي و جهاد اكبر مهيا كننده ي رويارويي آنان با 

سي و يا اشعاري بيشتر اشعار سيد حسن حسيني اشعاري تشجيعي با روحيه حما.  آنان است "نفس"
عرفاني است كه در آنها نيز عناصر حماسي در جهت نشان دادن نبرد مابين سالك و نفس حضوري فعال 

اين جستار عناصر . دارد و شاهر با استفاده از تمهيداتي به برجسته سازي اين عناصر دست زده است 
  . حماسي را در زواياي مختلف شعر سيد حسن حسيني نمايش مي دهد 

  
  . شعر جنگ ، سيد حسن حسيني ، حماسه ، عرفان: دواژه هاكلي
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  مقايسه تطبيقي ميان سفرنامه هاي ناصرخسرو و ابن بطوطه با رويكرد ادبيات سفرنامه اي

   عضو هيات علمي دانشگاه مازندران، دكترحميدرضا مشايخ
 دانشجوي  كارشناسي ارشد ، سميه ياوري

 
از .ريخ و فرهنگ مسلمانان،از مراجعه به منابع فراوان چاره اي نيست       براي شناخت ابعاد گوناگون تا
سفرنامه ها نوعي گزارش است كه نويسنده در قالب آن مشاهدات .ميان اين دست منابع سفرنامه هاست

سفرنامه ابن بطوطه .خود را از اوضاع شهرها و سرزمين هايي كه بدان مسافرت كرده است شرح مي دهد
از سفرنامه هاي قديم ايران و عرب است كه جزو ادبيات سفرنامه اي گماشته مي و ناصر خسرو يكي 

سفرنامه ها حاوي مطالب و اطالعات مفيدي : اين مقاله به معرفي سفرنامه ها مي پردازد و مي گويد.شوند
بن همچنين اين مقاله به معرفي ا. مي باشند و مي توان به عنوان يك منبع ارزشمند و مهم به شمار آورد

بطوطه وناصرخسرو مي پردازد و از زندگاني ، سال شمار ، شخصيت ، تأليفات آن دو سخن مي گويدو به 
در پايان اشاره مي شود كه . مقايسه دو اثر با يكديگر پرداخته و  درباره تأثير آن دو بر ادبيات مي نويسد

ظ نوع و ژانر جزو سفرنامه هاي هر دو سفرنامه از لحاظ فرم و و شكل جزو سفرنامه هاي منثور و از لحا
  .واقعي و از لحظ انگيزه جزو سفرنامه هاي سياحتي محسوب مي شوند

   
  . ادبيات، سفرنامه ، ابن بطوطه ،ناصرخسرو: كليدواژه ها
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  نكته اي در تصحيح فيه ما فيه

  رحمان مشتاق مهر
  استاد دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

  
فارسي، اين بخت را داشت كه نخستين مصححان آثارش، در روزگار خود     موالنا در ميان بزرگان ادب 

شايسته ترين فرد ممكن براي اين كار بودند و با تصحيحِ انتقادي آثار او فرصت را از دست متفنّنان و متن 
نيكلسون با تصحيح مثنوي و شادروان فروزانفر با تصحيح فيه ما فيه و ديوان كبير، حقّ . بازان گرفتند

بعد از اين تصحيحات، جز چاپ عكسي نسخة . گي بر گردن موالنا دوستان و مولوي پژوهان نهادندبزر
 موزة موالنا در قونيه، كار مهمي در عرصة 768 ـ 770 و نسخة ديوان كبير مؤرخ 677مثنوي مؤرخ 

ستاد فروزانفر وقتي شرح كريم زماني بر فيه ما فيه را با نسخة ا. تصحيح آثار موالنا صورت نگرفته است
مقابله مي كردم، به نكته اي برخوردم كه گمان مي كنم يادآوري آن در فهم عباراتي از فيه ما فيه و 

  :متن فيه ما فيه در تصحيح فروزانفر چنين است. تصحيح نهايي متنِ آن، سودمند باشد
محبت در حقّ باري در همه عالم و خاليق از گبر و جهود و ترسا و  

كسي موجد خود را چون دوست ندارد؟ . ت كامن استجملة موجودا
چون موانع . دارددوستي درو كامن است الّا موانع آن را محجوب مي

چه جاي موجودات كه عدم در جوش . برخيزد، آن محبت ظاهر گردد
عدمها همچنانكه چهار شخص ! است به توقعِ آنكه ايشان را موجود گرداند

 يكي مي خواهد و منتظر كه پادشاه منصب هر. اندپيش پادشاهي صف زده
را به وي مخصوص گرداند و هر يكي از ديگري شرمنده؛ زيرا توقّع او 
منافي آن ديگر است پس عدمها چون از حقّ متوقع ايجادند صف زده كه 
مرا هست كن و سبقِ ايجاد خود مي خواهند از باري، پس از همدگر 

و انْ «؟ اشند موجودات چون باشنداكنون چون عدمها چنين ب. اندشرمنده
وانْ منْ «عجب نيست اين عجب است كه » منْ شَيء الَّا يسبح بِحمده

هدمبِح حبسي وحده / كفر و دين هر دودر رهت پويان: ؛شعر»لَاشَيء
  )206، فروزانفرص1363موالنا (الشريك له گويان 

اكنون چون عدمها چنين باشند موجودات چون :  آمده استعبارتهاي آخر در شرح زماني بدين صورت
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  !باشند؟
موالنا . (»وانْ منْ شَيء يسبح بِحمده«عجب نيست، اين عجب است كه » و انْ منْ شَيء الَّا يسبح بِحمده«

شرح « در وقتي اختالف دو متن را ديدم، اگرچه احتمال دادم كه تفاوت متن) 545، زماني ص 1390
فروزانفر تعليقي نداشت و توضيح زماني . نتيجة خطاي مطبعي باشد، به تعليقات مراجعه كردم» زماني

بعد از دقّت در . با جريان متن تناسبي نداشت) تعجب در اين است كه موجودات تسبيح خدا نگويند(...
عجب »  شَيء الَّا يسبح بِحمدهو انْ منْ«: متن دريافتم كه صورت درست عبارات آخر چنين بايد باشد

يعني تسبيح موجودات عجيب نيست . »وانْ منْ ال شَيء الّا يسبح بِحمده«نيست، اين عجب است كه 
اين نوع . شگفت است) كه براي آمدن به عرضة وجود لحظه شماري مي كنند(بلكه تسبيح معدومها 

. يث براي بيان نكته اي تازه و غريب در سبك موالنا سابقه دارددستكاري هنرمندانه در متن آيه يا حد
اين مقاله متضمن بحث در پشتوانه هاي قرائت پيشنهادي از نسخه هاي خطّي معتبرِ فيه ما فيه وشواهد 

  . سبكي در آثار موالناست
  

  .اني، سبك شناسيموالنا، فيه ما فيه، فروزانفر، تصحيح، نسخ خطي، كريم زماني، توفيق سبح: كليد واژها
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  كاربست اشكال هنجارگريزي با تأكيد بر آثار شاعران نوگراي معاصر

  دكتر آرش مشفقي 
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب

   نازيال يخدانساز  
  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب

  
از دستاوردهاي مهم شعر امروز هنجارگريزي و انحراف از نُرم زبان معيار است و يكي از       يكي 

شگردهايي است كه شاعران نوگراي معاصر در موارد فراواني از اشعار خود از آن بهره گرفته و بدين 
اب برقراري زبان هنجارمند، اسب. شان را غنا و توسعه بخشند اند زيبايي كالم و زبان شعري وسيله توانسته

ارتباط و انتقال پيام است و لزوم مباينت زبان ادبي و به ويژه شعر با آن نه تنها محل ترديد نبوده بلكه در 
شعر و همچنين » ادبيت«هاي صورت گرايانه درجة انحراف از معيار قراردادي و رايج، مبين بارز  انگاره

» نيما يوشيج«ده از اين شگرد در ايران، توسط نخستين گام رسمي براي استفا. باشد قوت و زيبايي آن مي
مهدي اخوان «، »سيمين بهبهاني«، »احمد شاملو«برداشته شد و سپس به دنبال وي شاعران بزرگي مانند 

در اين شيوه ... و» محمدرضا شفيعي كدكني«و » فروغ فرخزاد«، »منوچهر آتشي«، »سهراب سپهري«، »ثالث
گردد و   است كه هنجارگريزي، هميشه موجب برجسته سازي كالم نميالزم به ذكر. اند هنرنمايي كرده

پژوهش حاضر . بايد طوري در اثر گنجانده شود كه موجبات مخالفت قياس صرف و نحو را فراهم نكند
ناظر به بررسي اين مؤلفه و پردازش و طبقه بندي نمودهاي آن از جمله هنجارگريزي معنايي، 

ريزي نحوي، هنجارگريزي آوايي، هنجارگريزي سبكي، هنجارگريزي هنجارگريزي واژگاني و هنجارگ
  .باشد نوشتاري و هنجارگريزي گويشي مي

  
  .شعر معاصر، شاعران نوگراي معاصر، آشنايي زدايي، هنجارگريزي، برجسته سازي: ها كليد واژه
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  نوستالوژي شعر خاقاني

  دكتر محمد امير مشهدي 
   ، دانشگاه سيستان و بلوچستاندانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي

  ميثم سنجري بنستاني 
  دانشجوي كارشناسي ارشد ، رشته زبان و ادبيات فارسي 
  
       نوستالوژي به عنوان يكي از جنبه هاي رواني انسان در طبيعت آدمي نهفته است كه به طور 

ي و غريزي در ميان بروز مي كند و اين يك احساس طبيع...ناخوداگاه در شاعر نويسنده يانقاش و
ازجمله شاعراني كه نوستالوژي در شعرش به وضوح ديده مي شود خاقاني شرواني است كه .انسانهاست

در سراسرسخنان واشعارش نوعي سرخوردگي زهرآلود پيداست ودرجاي جاي اشعارش از ياد جواني 
خن به ميان آورده است س...ازدست دادن عزيزان وخانواده ، دوري از وطن ، وضعيت زندگي ، حسودان و

در اين مقاله كوشش شده است كه ابتدا پيرامون واژه نوستالوژي و تاثير آن بر ادبيات سخن گفته شود و .
  .سپس به بررسي زمينه هاي نوستالوژي خاقاني همراه با شواهدي از ديوان شعرش بپردازيم 

  
                            .    نوستالوژي ، خاقاني ، ادبيات ، روانشناسي: كليد واژه ها
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  شناسي غزليات ديوان افسر كرمانيبررسي سبك

                                                                                دكتر محمدامير مشهدي
  وبلوچستانسيستان  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه

                                                           احسان خاني سومار                    
  دانشجوي ارشد زبان و ادبيات فارسي

  
بندي در شعر و تأكيد شاعران اين سبك بر ِ هندي به خيال      توجه افراطي برخي از شاعران سبك

ر حسي، كه به نوعي ايجاد ارتباط و ي آن توجيه و تجسم امور عقلي توسط اموآفريني كه الزمهمضمون
شد تا شعر اين دوره دچار بود موجب مي) بهمشبه(محسوسو امري) مشبه( معقولشباهت بين امري

ي مقابل اين سبك، شعر فارسي وارد  و در نقطهِ هنديدر پايان حيات سبك. پيچيدگي و ابهام گردد
هاي اصلي از مشخصه. ادبي معروف است بازگشتبندي شعر به سبك يا نهضتاي شد كه در دورهمرحله

خيالي شعري شاعران قديم جهت پيرايش شعر از قيد تعقيد و بند نازكتقليد از اسلوبادبي شعر بازگشت
او .  و از موافقان نهضت ادبي بازگشت استقرن سيزده) دومنيمه(افسر كرماني از شاعران معتدل . است

 دنبال اين پژوهش به. ِ تأثير حافظ و سعدي استاز ديگرقدما تحت بيشدر شعر پيرو اصول كهن شعر و
هاي انجام طبق بررسي. شناسي ديوان افسر كرماني در سه سطح زباني، فكري وادبي استبررسي سبك

 او ونيز توجه شده زبان نرم و بدوراز تعقيد افسر و درآميختگي معشوق زميني و آسماني درچند غزل
 محسوس درجهت فهم آسان كالم، شعر او را اعر به صنايع ادبي ازجمله استفاده از تشبيهاتزياد شنسبتاً

  .كندتا حد زيادي به شعر سبك عراقي نزديك مي
  

  .شناسي، زباني، فكري، ادبيشعرفارسي، افسر كرماني، سبك: كليدواژه ها
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  سيماي گلها در غزل ابن حسام خوسفي

  دكترمحمد امير مشهدي 
  گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان دانشيار 

  مريم ميري
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 

  
         درگذر از شاهراه ادب فارسي، با انديشه هاي واال و ماندگاري مواجه مي شويم كه نه تنها روح و جاني 

ه مدد اعتقاد پاك و قريحه ي لطيف و نوجوي تازه به ساحت فرهنگ و ادب كهن اين سامان بخشيده اند، بلكه ب
موالنا محمدبن حسام .  خويش ، جلوه هايي ناب و شگفت ، به سيماي ادبيات متعالي فارسي ارزاني داشته اند 

خوسفي ، شاعري است آئيني و از نخستين حماسه سازان عرصه ي دين و اعتقاد، كه در قرن نهم مي زيسته 
. گران شعر مذهبي است كه در مضامين و قالبهاي متنوع طبع آزمايي كرده است وي از بزرگترين پردازش. است

حضور . از آن ميان غزليات نغز و دلكش اوست كه حاوي زيباترين تصاوير وتعابير خيال انگيز و شاعرانه  است 
فرينش كه به ويژه سيماي گل، اين شاه بيت غزل آ. طبيعت در سخن ابن حسام بسيار پر رنگ و قابل توجه است

نقاب سنبل ، بنفشه ي سر درگريبان ، . با طنّازي و دلربايي در نازك خياليهاي  شاعر  مي شكوفد و مي طراود 
، ) زادگاه شاعر در خراسان جنوبي(كاله الله كه از نم باران بهره برده و البته چشم خمار نرگسهاي ديار خوسف 

گاه غنچه ي دل تنگ شاعر و گاه جلوه اي از عارض يار گل، اين عروس طبيعت . دم به دم الهام بخش اوست 
دراين پژوهش نگرشي به سيماي گلها و . و زماني  حكايت خون جگر و داغ دلي است ناشي از جفا و هجران

جايگاه خاص آن در غزل ابن حسام خوسفي، با توجه به نگاه منحصر به فرد و بديع شاعر در اين خصوص 
  . خواهيم داشت

  
  . شعر فارسي، سبك عراقي، غزل ، ابن حسام خوسفي ،گلها: هاكليد واژه 
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  سهم عالمة اقبال الهوري در پيوند ميان ايران و پاكستان و مسلمانان جهان

   دكتر رضا مصطفوي سبزواري
  استاد دانشگاه عالمه طباطبائي

  
 مهمتر شعر و ادب        فرهنگ و تمدن چشمگير ايران زمين و وجود دانشمندان و هنرمندان و از همه
دكتر محمد اقبال . اين سرزمين كهنسال سبب گرديده تا مشتاقان زيادي در سراسر جهان داشته باشد

هاي  الهوري شاعر شهير و متفكّر نامدار پاكستان يكي از آن گروه دوستداران ايران زمين بوده كه جاذبه
گرچه هرگز به ايران نيامده اما زبان فارسي را علمي ايران او را به سوي خود كشانيده است؛ علّامه اقبال ا

او اگرچه بر همن . به نيكي فراگرفته و ادبيات غني آنرا خوانده و سخت تحت تأثير آن قرار گرفته است
هندي بود، اما عاشق و دلباختة ايران شد و اگرچه زبان مادريش اردو بود ولي گفتار دري را  زادة

ش سخت تأثير شاعران ايران بود تا آنجا كه گاه اشعار آنانرا نيز تضمين دانست و در شعر مي» تر شيرين«
داشت و اين عشق و  ترين امتياز آنان مي ايرانيان را برجسته» تعقّل فلسفي«عالوه بر تأثرات ادبي . كرد مي

سفه در سير فل«عالقة او به ايران تابدان پايه بود كه حتّي موضوع پايان نامة خود را در دانشگاه مونيخ 
علّامه اقبال براي وحدت مسلمانان تالش بسيار . انتخاب كرد و به اخذ درجة دكتري نائل گشت» ايران

كرد تا با شعار توحيد، يك جامعه مسلمان و متّحد اسالمي تشكيل دهند و قدرت مسلمان را در گرو 
  .دانست وحدت آنان مي

  
  .رسي ، وحدت اسالمي ، فلسفة ايرانيعلّامه اقبال ، ايران ، شعر و ادب فا: كليد واژه ها
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  روش شناسي ترجمه كنايه در ترجمه هاي معزي ،آيتي ،صفارزاده

  سيد محمد رضي مصطفوي نيا                                                                                             
  عضو هيات علمي دانشگاه قم
  مهدي شهيدي

  مي دانشگاه اصول دينعضو هيات عل
  

      بي شك، قرآن كريم افزون بر اين كه يك كتاب مقدس ديني است كه در مقام هدايت بشر و تشريع 
راه و روش زندگي برتر است تا آدمي را به سعادت دنيا و آخرت رهنمون سازد، يك شاهكار ادبي نيز 

ها را به  بياني عصر خود، اين اسلوبهاي  ترين اسلوب ترين و بليغ هست كه ضمن بهره گيري از فصيح
روشن است كه فهم قرآن كريم و به عبارت ديگر فهم صحيح قرآن كريم در گرو . كمال رسانده است

هاي ادبي كه در قرآن  هاي ادبي رايج در عصر نزول است، يكي از اسلوب آشنايي بهتر و بيشتر با اسلوب
يت اين عنصر بياني در قرآن كريم و جايگاه آن در شيوه نظر به اهم. به كار رفته است، اسلوب كنايه است

) معزي، آيتي و صفار زاده(ارائه مقصود، اين پژوهش با عنوان بررسي ترجمه كنايه در ترجمه هاي قرآني 
در اين نوشتار ضمن بيان روش ترجمه كنايه، مصاديق كنايه را از البه الي كتب بالغت . تدوين شده است

هاي اين عزيزان  غرض به بررسي ترجمه تعابير كنايي در ترجمه وده و در چالشي بيو تفسير استخراج نم
در : الف) نتايج تحقيق. پرداخته و نتايج حاصل از اين پژوهش را در جداولي مخصوص ارائه نموده ايم

. انندبسياري از موارد مترجمان در انتقال ساز و كار بالغي زبان مبدا به لحاظ ويژگيهاي زبان هدف، ناتو
هاي زبان فارسي عمدتاً  كنايه در تمام زبانهاي دنيا وجود دارد ولي كنايه هاي زبان عربي با كنايه: ب

بنابراين در صورت امكان، بهترين ترجمه براي تعابير كنايي، ترجمه كنايي است تا . مطابقت نمادين ندارند
در غير اين . اذبه هاي بالغي نيز باشدضمن انتقال تمام و كمال مفهوم مورد نظر به زبان مقصد داراي ج

در همين . صورت بايد به ترجمه معنايي روي آورد و حتي االمكان از ترجمه تحت اللفظي اجتناب كرد
راستا، تسلط و اشراف مترجم به بالغت به عنوان يكي از علوم پيش نياز ترجمه و آشنايي وي با فرهنگ 

  .سدزبان مبدا و زبان مقصد ضروري به نظر مي ر
  

  .ترجمه، كنايه، معزي، آيتي ، صفارزاده: كليدواژه ها
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  اهميت حركت ادبيات به سمت فلسفه يا بالعكس؟

 زهرا مظفري
  

هاي اوليه تا به امروز، اين دغدغه مطرح بـوده          از بدو پيدايش و شكل گيري ادبيات و هنر در ميان ملت           
هـاي نوپـاي علـوم انـساني نظيـر           اخير با رشـته    و در قرن  (هاي فكري   است كه پيوند ادبيات با ساير نحله      

-چگونه بوده است؟ براي نمونه شعر فارسي رابطه       ) جامعه شناسي، روان كاوي، فلسفه، سياست و مذهب       

هاي فلسفي همچون مشاء و      تصوفي و گاه با نگرش     -ي ديرين و مستحكم خود را با نهضت هاي عرفاني         
ها و تفسيرهاي متفكرين گذشته و حال، از شـعر          ريان، تأويل ي اين ج  در ادامه . اشراق، آشكار ساخته است   

اي كه امروزه در ادبيات فارسـي وجـود         اما نكته .و داستان كمتر ادبيات را به صورت آزاد رها ساخته است          
ي مهم انگاشت، اين است كه آيا ادبيات فارسـي  توان آن را يك دغدغه   دارد و در راستاي تعالي ادبيات مي      

ي عطـف آن در آراي      كـه نقطـه   (ي فلسفي و تفكّر انتقـادي       اي ولو اندك با انديشه    ه رابطه توانسته است ك  
هاي داشته باشد؟ يا همچنان به روابط زيرپوستي يا آشكار خود با نگرش           ) متفكران قرن بيستم متبلور شده    

ي حاضـر   لـه دهد؟ براي پاسخ به اين پرسش مقا      گري ادامه مي  عرفاني در قالب رومانتيسم خام و احساسي      
اگر پاسخ، مثبت باشـد، پرسـش       . هاي شعر  فارسي را در جهت اين تعامل بررسي نمايد          كوشد ظرفيت مي

آيا شعر و در كل ادبيات فارسي همان طور كه در بيشتر اوقـات بـه   . مهم ديگري نيز نبايد بي جواب بماند      
و انتقادي گام بردارد يـا ايـن تفكـر      تواند به استقبال تفكر فلسفي      استقبال و همراهي عرفان رفته است، مي      

  هاي خود را به قصد پيوند با ادبيات بگشايد؟فلسفي است كه بايد ظرفيت
  

  .شعر رمانتيك، فلسفه، منظر انتقادي، مدرنيسم، الگوي ادبي : كليدواژه ها
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  بررسي گونه هاي برجسته سازي قاعده افزايي در  اشعار رحيم معيني كرمانشاهي

                                                                                                  سولماز مظفري                     
  

برجسته سازي را نشانگر كاربرد نامتعارف يك رسانه و خودنمايي آن در مقابل پس زمينه اي از پاسخ 
» يف زبان شناختي و ذهنيت نسبي داوري ادبي پلي ميان عينيت نسبي توص« هاي خودكار دانسته اندكه 

برقرار مي سازد، اين قابليت هنري كه به صورت قاعده افزايي و قاعده كاهي نمود مي يابد ، مورد توجه 
كه مي خواهند خودكاري زبان را با شگردهاي برجسته سازي  بسياري از خالقان آثار قرار مي گيرد

است كه اين روند را در سروده هاي خود » حيم معيني كرمانشاهي ر« يكي از اين خالقان. دگرگون سازند
در اين جستار سعي گرديده به برخي از . اعمال نموده است» اي شمع ها بسوزيد « از جمله مجموعه ي 

«  با توجه به مجموعه شعر وي در سروده هاي ( Foregroundig Devices)شگردهاي برجستگي زبان
 شده ، فرآيند گونه هاي برجسته سازي زباني آن مورد واكاوي و بررسي قرار اشاره»  اي شمع ها بسوزيد

  .اميد كه مورد قبول افتد.گيرد
  

  . برجسته سازي ، قاعده افزايي ، رحيم معيني كرمانشاهي، شعر ،اي شمع ها بسوزيد: كليد واژه ها
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  ي فرماليستي در شعر بيدل دهلويدرآمدي بر چند آرايه

  حميده مظفري 
                             صائب كمالي ثابتي   

  
يكي از رويكردهاي نوين در قرن گذشته به آثار ادبي بوده است كه در              ) گرايانهشكل(       نقد فرماليستي   

ي هاي بررسي فرماليستي نه تنهـا ويـژه       نحوه. شدآن اهتمام زيادي به بررسيِ شگردهاي زباني در متون مي         
ي بسياري از مبتدعان فرماليسم، در رويكرد به متون گذشـته اسـت             ت، بلكه به عقيده   متون جديد نبوده اس   

در اين مقاله به پيگيـري و  . دهندها و شگردهاي فرماليستي شكلِ ابتدايي و اصلي خود را بروز مي         كه آرايه 
. ه شده است   پرداخت "بيدل دهلوي "هاي  مورد نظر فرماليسم در غزل    ) صناعات(ها  شناساييِ برخي از آرايه   

ي فرماليسم، آراي ادبيِ اين منظر، مختصات سبك هندي و جايگاه           ي تاريخچه با توضيحي مقدماتي درباره   
منظور بررسي ي واجد اهميت بودن شعر بيدل بهشعر بيدل در ميان شعراي اين مكتب و نيز مسائلي درباره    

، به پيوند زدن توضـيحات      )بديع(شناسي سنتي   ها با زيبايي  ارتباط آراي فرماليست  . شودفرماليستي ذكر مي  
هماني كـردنِ مطلـق     در اين مقاله سعي بر اين بوده است كه از اين          . كندي اصلي مقاله كمك مي    اوليه با تنه  

مقالـه  . بديع سنتي با آراي فرماليسم اجتناب شود و تنها رويكرد به نقاط تالقي آنها مورد تحليل قرار گيرد                 
هاي بيدل پرداخته و در اين راستا، تكامـل و برجـسته            از و كارهاي فرماليستي در غزل     در ادامه به برخي س    

دانـد، نـسبت بـه ديگـر شـاعران سـبك هنـدي              شدن تمهيداتي كه فرماليسم آنها را جوهرِ ادبيت متن مـي          
هاي اسـتعاري از ايـن مـوارد        سازي و چرخش  زدايي، پارادوكس، برجسته  آشنايي. دهدنشان مي ) اصفهاني(

  . هستند
  

  .سازي، پارادوكسزدايي، برجستهفرماليسم، سبك هندي، بيدل دهلوي، استعاره، آشنايي: كليدواژه ها
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  ي سنت داستان نويسي در ايرانپژوهشي درباره

 حميده مظفري
 صائب كمالي ثابتي

  
ايران واكاوي ي حاضر بر آن است كه طي يك فرآيند منسجم سنت داستان نويسي را در ادبيات                مقاله

. نـاميم، تـشريح گـردد     بدين منظور ابتدا نياز است تا مختصراً ماهيت آنچه سنت داستان يا رمان مي             . نمايد
نظران ادبيات و فلسفه را     ي مهم اين است كه نقد و نظر برخي از صاحب          پس از نيل به اين مقصود، مسئله      

سـنت منـسجم داسـتان و رمـان نويـسي اسـت،             در ايران كه با داليل مهمي معتقدند ادبيات فارسي، فاقد           
همواره بـاقي خواهـد مانـد يـا         ) البته در صورت اثبات   (پرسش اينجاست كه آيا اين فقدان       . بررسي نماييم 

ي نقاط  هايي نظير رويكرد بيشتر به ترجمه، تقليد، انضمامي سازي و نيز بررسي بيشتر درباره             توان از راه  مي
جهاني كه داراي منابع وسيعي از سنت رمان نويسي هستند، قـدمي بـه              عطف و محوريِ قسمتي از ادبيات       

-سمت ايجاد سنت داستاني برداشت؟ براي اهتمام هر چه بيشتر پيرامون اين موضوع، نظر داشتن به تالش      

ايـن  . هاي آغازين ادبيات فارسي در اَشكال كالسيك و جديد آن در باب داستان، بـسيار ضـروري اسـت                  
توانستند كه اين سنت را از آنچه امروزه باقي مانـده اسـت، رونـق بيـشتري                 بالقوه مي موارد تاريخي شايد    

گرد و نيز ارتباط تفكر تاريخي و گفتمان حاكم بر          پس ضروري است كه به نقاط گسست يا عقب        . ببخشند
كوشـد اوالً  مـتن حاضـر، مـي   . آن، با ادبيات فارسي و خصوصاً نثر نگاري آن نظري دقيق معطـوف گـردد            

  .ها و ثانياً راهكارها و پيشنهادها را در اين ساحت ارائه نمايديبآس
  

  .سنت داستان، رمان، روايت، تصوير ادبي، تخيل: كليد واژه ها
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  زبان شعر، اصول و لوازم آن

  عليرضا مظفري
  

است اما     با وجود آنكه زبان شعر از مدتها قبل مورد توجه نظريه پردازان ادبي و زبانشناسان قرار گرفته 
به نظر مي رسد كه هنوز مي توان نكته هاي ناگفته اي در اين خصوص مطرح نمود يا دست كم گفته 

آنچه در اين مقاله مورد بحث قرار خواهد . هاي گذشتگان را از منظري تازه تر مورد مداقه قرار داد 
عيت يا حقايق بيرون از گرفت نحوة جريان زبان شعر از ذهن شاعر و رابطه اي است كه زبان شعر با واق

بر اساس يافته هاي نويسندة مقاله بايد به تفاوتي اساسي ميان ذهن شاعر و غير شاعر . ذهن شاعر دارد 
اين تفاوت اساسي در نحوة چيدمان بخشهاي مختلف از ذهن آنهاست و درست همين . باور داشت 

 شاعر از جمله دانشمندان علوم عقلي در ذهن غير. تفاوت ذهني سبب تمايز شاعر از غير شاعر مي گردد 
محل ذخيرة معاني و صور مقدم بر جايگاه زباني آنهاست و همين امر سبب مي شود كه غير شاعر اول به 
دركي از معاني و صور دست مي يابد و سپس آنها را بوسيلة ساختارهاي زباني خود به عين منتقل مي 

ابزاري براي بيان صور و معني مدرك مي يابد  اما چون در كند؛ يعني زبان براي اين گروه حكم وسيله و 
ذهن شاعران جايگاه زبان مقدم بر جايگاه ذخيرة معاني و صور است  شاعران ابتدا زبان خود را به فعليت 

دقيق تر بگويم رابطة زبان با صور و معاني . در مي آورند و سپس معاني و صور با آن همراهي مي كند 
انند رابطة رود و خس و خاشاكي است كه به لحاظ قرار گرفتن در مسير رود با آن ذهن شاعر، درست م

همراهي مي كند ؛ همين ويژگي ذهني است كه زبان را براي شاعران نه ابزار و محكوم بلكه حاكم و 
ويژگي مهم زبان شعر و تفاوت آن با زبان علم آن است كه زبان علم در پي خلق .غايت قرار داده است 

حقيقت با وضوح در روابط نامرئي آنهاست در حالي كه زبان شعر ـ و با توسع زبان هنر ـ مي كوشد عين 
المثناي حقايق را براساس قاعده هاي ادراكي خود ياز آفريني كند و اين ويژگي همان است كه ارسطو در 

                                             .              سخن گفته است» حقيقت نمايي«از آن با عنوان خاصيت رسالة فن شعر 
  

  .زبان، شعر،صور و معاني: كليدواژه
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  آفرين ونفرين در اساطيرهند

              فرزانه مظفريان
                                         استاديار دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد فيروزآبـاد،گروه زبـان و ادبيـات              

ايرانفارسي، فيروزآباد،   
   

درواقع نشان دهنده ي ارزش هاي روحاني جامعـه         .        اسطوره، بياني نمادين از تجربيات انساني است      
ازين رو هرجامعه اي اسطوره هايخاص خود را دارد كه نشان گر ارزش هاي فرهنگي و روحـاني                   .  است

بـا توجـه بـه شـرايط        سرزمين پررمز و راز هندوستان، گستره ي اسطوره هاسـت كـه             .قوم مورد نظراست  
وبژگي خـاص   . جغرافيايي و طبيعت خاص اين سرزمين سرشار از فلسفه هاي عميق كيهان شناختي است             

نفـرين از مقـوالتي     . و قابل توجه در اين داستان هاي اسطوره اي حضور پر رنگ آفـرين و نفـرين اسـت                  
نده ، مـورد پـذيرش نيـز        است كه به  تمام طبقات جامعه مربوط مي شود و بي توجه به شخص نفرين كن                

قرار مي گيرد اما آفرين خاص  برهمنان و خدايان است نوشتار حاضر به بررسي و تحليل ايـن دو مقولـه                      
  . در داستان هاي هندوان بويژه دو حماسه ي سترگ مهابهارات و رامايانا مي پردازد

  
  .اسطوره، مذهب، نفرين، آفرين، برهمن: كليدواژه ها



678  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  »سيزيف«ن معاصر از اسطوره پذيري شاعراالهام

 ) عبد الوهاب بياتي–مطالعه مورد پژوهانه؛ مهدي اخوان ثالث (

  دكتر يحيي معروف دانشيار گروه عربي دانشگاه رازي كرمانشاه
 پيمان صالحي دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات عرب دانشگاه رازي

  
-در افسانه . است» اسطوره سيزيف « عربي   بخش شاعران معاصر فارسي و          يكي از مهمترين منابع الهام    

به خـاطر سـرپيچي و مخالفـت بـا خـدايان، محكـوم شـد و                 » سيزيف«هاي يونان باستان؛ چنين آمده كه       
مجازات او اين بود كه سنگ بزرگي را از شيبِ تند كوهي تا قلّه آن بغلتانـد و آنجـا بـه حكـم سرنوشـي                          

اما خوانش متفـاوت اديبـان، از   . ور به تكرار آن گرددمحتوم، سنگ از دستش رها شده و براي هميشه مجب        
پذيريهاي گونـاگوني از آن     اين اسطوره و زاويه ديد فلسفي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي آنان؛ باعث الهام            

انـد، مهـدي   اين پژوهش، از ميان شاعران معاصري كه خوانش سياسي از ايـن اسـطوره داشـته           . شده است 
يراني، و عبد الوهاب بياتي؛ شاعر نامدار عراقي را مورد بررسي و تحليل قرار              اخوان ثالث؛ شاعر برجسته ا    

 چرا اخوان ثالث و بياتي از ايـن اسـطوره،           -1:داده است، و در پي آن است تا پاسخگوي مسائل زير باشد           
  اين دو شاعر، براي بيان اهداف خويش، اين اسطوره را با چه عناصر ديگري              -2اند؟خوانش سياسي داشته  

 اند؟ آيا اين دو شاعر در كاربرد سياسي خود از اين اسطوره، از يكديگر متأثر شده-3اند؟همراه كرده

  
پـذيري، خـوانش    مهدي اخوان ثالث، عبد الوهاب بياتي، اسطوره سيزيف، شعر معاصـر، الهـام            : هاكليدواژه

  .سياسي



 679  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  »مضامين مشترك در اشعار خيام نيشابوري و ابراهيم ناجي«

  سياب مسكنتنگحديث 
   كارشناس ارشد دانشگاه رازي كرمانشاه 

 دكتر يحيي معروف

   دانشيار گروه عربي دانشگاه رازي كرمانشاه

  

ي جسته ادبيات فارسي اسـت كـه آثـارش در خـارج از مرزهـا     هاي بر       حكيم خيام نيشابوري از چهره    
 را بـا  -رباعيات-عرب بخشي از اشعار خودابراهيم ناجي شاعر معاصر . استقرار گرفته ايران مورد توجه

در پژوهش پيش رو به بررسي تطبيقي مفاهيم مـرگ، شـك و    .تأثير پذيري از رباعيات خيام سروده است
گوي عمر خيام نيـشابوري و ابـراهيم نـاجي شـاعر عـرب، و               بدبيني و غم و اندوه در اشعار شاعر پارسي        

در ايـن گفتـار ضـمن آنكـه شـرح      . اسـت جي پرداختـه شـده  به تأثير رباعيات خيام بر ابراهيم نا همچنين
باره زندگي و آثار دو شاعر ذكر شده، در اين مقاله تالش بر آن است تا به سواالت زير پاسخ                    مختصري در 

  :داده شود
توانـد  آيا اشعار ابراهيم نـاجي مـي      -2آيا مضامين مشتركي بين اشعار ابراهيم ناجي و خيام وجود دارد؟            -1

  باعيات خيام باشد؟متأثر از ر
  

  .مرگ، بدبيني، اندوه، خيام نيشابوري، ابراهيم ناجي: كليد واژه ها
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  »بررسي تطبيقي واژه شب در اشعار اخوان ثالث و نازك المالئكه«

  معروف دكتر يحيي 
  دانشيار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه رازي كرمانشاه

  ه اميرخانيگوالل
  عرب دانشگاه رازي كرمانشاهكارشناس ارشد زبان و ادبيات 

 

-هاي هنري متناسب بهـره مـي      ها و روش        شاعران و نويسندگان براي بيان مقاصد از زيباترين تكنيك        

هاي درونـي   يابند تا باورهاي فكري و دغدغه     گيرند، در اين ميان، شاعران دستاويزي زيباتر از واژگان نمي         
برنـد بارهـا توسـط    ند ممكن است واژگاني كه بـه كـار مـي   هر چ. و اجتماعي خود را بر آن منطبق سازند    

شاعران ديگر به كار برده شده باشد اما با فن هنري معنايي جديد به آن بخشيده و مقصود و نگاه خـود را                       
واژه ي شب نيز از معدود واژگاني است كه با وجـود كـاربرد بـاال و متفـاوتي كـه در ميـان                        . كنندبيان مي 

 را در معناي حقيقي بكار برده اند و دنياي جديد آن را در معناي نمادين به خدمت                   كه آن  -شاعران قديم   
اين واژه در شعر اخـوان در       .  داشته هر بار، بار معنايي جديد و زيباي خود را حفظ كرده است             -اند  گرفته

بيـان  ابتدا مفهومي رمانتيك داشت، اما به تدريج رنگ سياسي و اجتماعي به خود گرفـت ونمـادي بـراي                    
از سوي ديگر همين واژه نزد شـاعر نـوگراي عراقـي نـازك المالئكـه        . جهل، استبداد و خفقان جامعه شد     

كاربردي متفاوت به خود گرفت و شب به عنوان پناهگاهي امن بـراي روح حيـران شـاعر بـاقي مانـد بـه           
 .كند          اي كه تا آخر عمر شاعر، رنگ و مفهوم فردي و رمانتيك خود را حفظ ميگونه
 

  . اخوان، نازك المالئكه،شعر معاصر، شب،حزن،رمانتيك: كليد واژه ها
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  »هاآرمان خواهي اخوان ثالث و اَمل دنْـقُل در آينه اسطوره«

   دكتر يحيي معروف
  دانشيار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه رازي كرمانشاه
  سميره خسروي

  رازي كرمانشاهزبان و ادبيات عرب دانشگاه كارشناس ارشد 
 

ها در شعر و آميخته شدن آنها با نوعي لحن حماسي، بيانگر آرمـان خـواهي                      حضور تنگاتنگ اسطوره  
اخوان ثالث .  انداي براي بازتاب رؤياهاي جمعي جامعه خود قرار داده    شاعراني است كه اسطوره را وسيله     

ها و نقش اثر بخش آن در تحـوالت         ¬سطورهو امل دنقل جزء آن دسته از شاعراني هستند كه از جادوي ا            
. انـد هاي جوشان فرهنگ و هويت ملي خود به خوبي سود  بـرده            اجتماعي غفلت نورزيده و از سرچشمه     

ها با كاركرد اجتماعي ـ سياسي است و بر آن است تـا روحيـه بيـداري و     ¬شعر آنها عرصه ظهور اسطوره
 كند؛ تا آنها از اين طريق با توجـه و تأمـل بيـشتري بـه     مقاومت را در جان افسرده و سرخورده ملتها زنده    

ها ¬اين مقاله به بررسي تطبيقي اشعار اخوان ثالث و امل دنقل در زمينه به كارگيري اسطوره               . آينده بنگرند 
 .دپرداز¬بر مبناي مكتب آمريكايي ادبيات تطبيقي مي

  
 .ها، مهدي اخوان ثالث، اَمل دنْقُلاسطوره: هاكليد واژه



682  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  ماني ومانويت در ادبيات وعرفان

  فاطمه معصومي مهوار                                                  
  فارسي  وادبيات كارشناسي ارشدزبان فارغ التحصيل

     
 از همـدانيان ايرانـي نـژاد    »پاپك« يا »پتك« ،»پاتيگ «پدرش.ميالدي دربابل متولد شد216درسال ماني      

مـاني نيـزازدوران كـودكي      . ه بابل مهاجرت كرده وبه فرقه اي مذهبي به نام مغتسله درآمـده بـود              بود كه ب  
درميان همين فرقه رشد كرده وباليده بود، ولي در بيست وچهار سـالگي ايـن فرقـه راتكفيـر كـرد وآيـين                       

ه سالگي براي اولين   درسنّ دوازد )همزاد ايزديش   (طبق روايات، فرشته اي به نام ،توم ،       . مانوي را بنيان نهاد   
آموزه هـاي مـانوي اختالطـي        . بار، با اوسخن گفت ومكاشفه دوم وي درسن بيست وچهارسالگي رخ داد           

ماني در پنجاهمين سال پادشاهي شاپور      . تحول يافته از آيين زردشتي ،گنوسي وتاحدودي آيين بودا ست           
بـه وي بـدگمان بودومنـاظره اي را بـراي مـاني             شاپوراز ابتـدا    .،از چين به ايران آمدوادعاي پيغمبري كرد        

وموبدان ترتيب داد كه ماني در اين مناظره شكست خورد وشاپوردستور داد اورا بيرون بردند وپوستش را                 
پـس از مـرگ مـاني       . كندند وپراز كاه كردند ووي را بر دروازه شهر آويختند ومردم بر او خـاك پاشـيدند                

تمدن از تركستان چين گرفته تا شمال افريقاوبيزانس وشبه جزيـره           ،آيين وي به سرعت در سراسر جهان م       
اما اين آيـين وپيـروانش درايـران بـه     .بالكان، گسترش يافت و تأثير آن در بيشتر اديان جهان مشهود است        

از ويژگي هاي اين آيين جنبه عرفاني آن است به عقيده مـاني،             .دنبال آشوب اعراب مسلمان از ميان رفت        
ونيز از مهمترين شاهكارهاي ماني هنر نگـارگري اوسـت ،وي           .رفت شرط رستگاري بشر است      دانش ومع 

كتاب ارژنگ او شرح نگارين     . براي توصيف سرزمين روشني وقلمروظلمت از اين ابتكار مدد جسته است          
آن اگرچه آيين مانوي ديگر منسوخ شده وپيروان كمي ازآن برجاي مانده،اما از .اسطورة نور وظلمت است 

جهت كه اين آيين برخاسته از سرزمين مادري ماست و نقش بـسزايي را در عرفـان دارد بـراي مـا حـائز                        
  .در اين مقاله اشاره اي به زندگي ،آيين وعرفان ماني پيامبر شده است.اهميت است

  
  ماني ،آيين مانوي ،ادبيات ،عرفان: كليد واژه ها 
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  خوان ثالثآداب و رسوم، سنّت ها و آيين ها در شعر ا

 حسن معقول
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  
       ايران دوستي اخوان و عشق او بـه مـيهن، فقـط بـه خـاطر گذشـته ي ايـن سـرزمين، داسـتان هـا و                            

او از گونـه    . افسانه هاي پيشين آن نيست ؛ او ايران را با همه ي وجود و با تمام جلوه هايش مـي پرسـتد                     
ر جاي جاي شعرش بهره برده و بدين سان شـعرش را بـسيار خواسـتني تـر                  هاي مختلف فرهنگ عامه د    

نموده است؛در اين مقاله كوشيده شده است تا جلوه هاي بازتاب آداب و رسوم و آيـين هـاي مردمـي در                      
  .شعر اخوان نشان داده شود

  
  .اخوان ثالث، فولكلور، فرهنگ عامه، آداب و رسوم، آيين ها و جشن ها: كليد واژه ها
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  كالهنامة آي باكاله، آي بيبررسي طنز موقعيت در نمايش
 سولماز معيني

شناسي ارشد زبان و ادبيات فارسيدانشجوي كار  
  احمد رضي

  ان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالندانشيارگروه زب
  

بـل  هاي ادبي با اهميت در دورة معاصر است كه به دو نوع كالمي و غير كالمـي قا                        طنز يكي از گونه   
انـد و كمتـر بـه طنـز غيركالمـي           اغلب پژوهشگران ادبي به بحث دربارة طنز كالمي پرداخته        . تقسيم است 
اي از رفتـار، موقعيـت،      توانـد آميـزه     طنز موقعيت، يكي از انواع طنز غيركالمي است كه مي         . اندتوجه كرده 

               ا محوريت در اين گونه از طنز، بر موقعيتايجاد كنندة آن استوار است و بقيـة        صحنه و گفتار نيز باشد، ام
در صورتي كـه طنـز محـصول صـناعات بيـاني         . گيرند  عناصر براي توليد طنز در خدمت موقعيت قرار مي        

نباشد، بلكه محصول نوع ساخت و پرداخت و برآمده از فضاسازي و نوع معماري اثـر باشـد، آن را طنـز                      
يژه در تئاتر و نمايشهاي تلويزيوني و سينمايي كـاربرد          و  طنز موقعيت در آثار نمايشي، به     . نامندموقعيت مي 
ها به دليل حاكميت منطق دراماتيـك در        نامهها و فيلم  نامه  گونه طنز در نمايش   اصوالً جلوة اين  . فراوان دارد 

هاي موفق  نامه  نامة آيِ باكاله، آي بي كاله، اثر غالمحسين ساعدي يكي از نمايش           نمايش.  آنها بيشتر است  
گيرد و با زبان طنز برخي مسائل اجتمـاعي         هل است كه در يك موقعيت متناقضِ طنزآلود شكل مي         دهة چ 

ها در تـضاد و     نامه حركات، گفتار، صحنه، كشمكش و شخصيت        نمايشدر اين . كشدو رواني را به نقد مي     
  .كنندگيرند و فضاهاي وارونه و كميك ايجاد ميتناقض باهم قرار مي

  
  .نامه، ادبيات نمايشي، تناقض موقعيتيموقعيت، نمايشطنز: كليد واژه ها
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  پديده ي انضمام در زبان فارسي

   استاديار دانشگاه پيام نور-               صديقه سادات مقداري
   دانشجوي كارشناسي ارشد زبانشناسي-             خديجه صيادي

  
 فعل ساختن براي كه است فارسي زبان رد سازي واژه فرايندهاي يكي از )incorpration(      انضمام 

 شود مي فعل ظرفيت تغيير  آنموجب به فعل موضوع هاي از يكي شدنِ منضم . رود مي كار به   مركب

پرداخته    آن تحول وسير انواع ، مقوله ، ساختار ، ها ويژگي ، انضمام فرايند توصيف به ، تحقيق اين در .
 و نقش مطالعة ،)واژه دروني ساختمان مطالعة (صرف  حوزة در فعل ساختار مطالعة هم چنين .مي شود

    .مورد توجه واقع شده است نحو حوزة در كاركرد فعل
  

  .انضمامي ، غير انضمامي ،مركب انضمامي ، شفافيت معنايي، تيرگي معنايي:  كليدواژه ها
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  ي مناظرات احمد شوقي و پروين اعتصامي مايه بررسي تطبيقي درون

   مقياسي      حسن
سميرا فراهاني                    

  
 ميان اديبان و سخنوران -گذشته و معاصر–     مناظره از جمله فنون ادبي است كه در ادبيات فارسي 

از جمله شاعراني است كه در ) ش.ه1285–1320(»پروين اعتصامي«ارسي در ادبيات ف. معمول بوده است
اند؛ اما فراواني   كه شاعران پيش از وي نيز در اين عرصه گام نهادهاين فن پيشگام و پيشرو بوده و هر چند

و نوع مناظرات پروين از جهت سادگي، رواني و استحكام و ساختار منحصر به فرد كالم وي موجب 
. ي ادبيات فارسي نمود يابدتر و ماندگارتر از ديگر شاعران در عرصه شده است تا مناظرات او برجسته

مندي از صنعت تشخيص است كه در آن هنرمندانه ميان اشياء، حيوانات  ظرات پروين بهرهويژگي بارز منا
. نشاند ها را دو به دو به گفتگوي با يكديگر مي سازد و آن و يا حتي مفاهيم حسي و عقلي رابطه برقرار مي

 انتقادي -يهاي پروين پند و اندرز، حكمت، مفاهيم اخالقي و اجتماع مايه و محور اصلي مناظره درون
پرداز  از همتايان مناظره.كند ها غرض اصلي خود را از زبان اشياء و يا اشخاص بازگو مي است كه در آن

چون پروين  وي هم. اشاره كرد) م1868-1932(»احمد شوقي«توان به  پروين اعتصامي در ادبيات عربي مي
فحوا و . كند نهايي خود را بازگو ميبخشي، از زبان حيوانات مفاهيم و غرض  گيري از صنعت جان با بهره
آميز و  يكي بيان مفاهيم اخالقي و حكمت: توان در دو گروه جاي داد ي مناظرات شوقي را مي مايه درون

هاي موجود ميان مناظرات احمد شوقي و  از جمله تفاوت. هاي سياسي، اجتماعي ديگر وطنيات و انديشه
احمد شوقي تنها از زبان حيوانات به تصوير كشيده ي مناظرات  پروين اعتصامي آن است كه صحنه

ها پروين هم از زبان حيوانات و هم  شود؛ حال آنكه طرفين مناظرات پروين تنوع بيشتري دارد و در آن مي
صورت نهايي كالم خود را ... و» نيزه و كمان«، »گوهر و سنگ«، »نخ و سوزن«جان چون  از زبان اشياء بي

هاي مناظرات اين دو  مايه شود بررسي عناصر و درون ين مقاله بدان پرداخته ميآنچه در ا. دهد شكل مي
  .ي عربي و فارسي است شاعر برجسته

  
  .ادبيات تطبيقي، مناظره، احمد شوقي، پروين اعتصامي: كليدواژه ها
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  بررسي ساز و كارهاي مترجمان قرآن در ترجمه تمييز

  حسن مقياسي
  مهدي مقدسي نيا

                 عاليه عباسي   
    

تمييز به عنوان يكي از عناصر نحوي، نكره منصوبي است كه در آخر جمله به قصد گسترش معنا، 
آيد ودر نقش يك متمم معنايي، ازيك كلمه يا يك به تكاپو انداختن ذهن مخاطب، مبالغه و تأكيد مي

خگويي به آن است، شيوه برخورد پرسشي كه پژوهش پيش رو در صدد پاس. كندجمله رفع ابهام مي
مترجمان با اين پديده زباني است و در راستاي پاسخگويي به پرسش فوق، سه ترجمه از قرآن در عصر 

ها نشان بررسي. كنوني يعني ترجمه هاي آقايان انصاريان، برزي و بروجردي مورد كنكاش قرار گرفت
ان فارسي ساختار نحوي مشابه و مشخصي وجود دهد از آنجايي كه براي چنين ساختاري در دستور زبمي

- شايد بتوان گفت شايع. شوندندارد مترجمان گاهي در انتقال معناي آن به زبان فارسي دچار لغزش مي

باشد كه در اين  ناديده گرفتن نقش تمييز و ترجمه آن به صورت مبتدا،  فاعل يا مفعول ميترين آن
هيچ كدام از مترجمان ياد شده از لغزش ترجمه تمييز . شودصورت از ارزش بالغي تمييز كاسته مي 

اند؛ به طوري كه گاهي آيه اي را اند و عملكرد واحدي در ترجمه اين ساختار نحوي نداشتهبركنار نبوده
  . انددرست و آيه ي ديگر را نادرست ترجمه كرده

  
  .وجرديتمييز، ترجمه قرآن، نقد ترجمه، انصاريان، برزي، بر: كليد واژه ها
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  بررسي انسجام دستوري در مطبوعات

  ژاله مكارمي
  ماندانا طائبي

                                                                                     
ها، در انتقال اطالعات و گسترش اخبار در      امروزه مطبوعات به عنوان يكي از قدرتمندترين رسانه

كند و روزانه افراد زيادي براي آگاهي از آخرين و جديدترين اخبار لف، نقش مهمي ايفا ميهاي مختزمينه
 و مطبوعات به عنوان متن هامسلماً آنچه در تيتر روزنامه. گيرندي ارتباط جمعي بهره مياز اين وسيله

-طالعاتي، اهميت ويژهي ساختاري و بار اشود،از نظر شيوهرساني به كار گرفته ميخبري و نوشتارِ اطالع

رساني، بلكه در راستاي جذب خواننده براي پيگيري و خواندن متنِ آن اي دارد كه نه تنها در جهت اطالع
ي آن با متن مربوطه و همچنين، انسجام و  و رابطهبررسي ساختار دستوري تيتر روزنامه. نيز مؤثر است

واننده براي آگاهي بيشترِ وي از متن نقش مهمي اختصار بكار رفته در آن، به منظورِ مجذوب ساختن خ
ي حاضر با رويكردي زبانشناختي به بررسي انسجام دستوري با توجه به اهميت اين موضوع، مقاله. دارد

چارچوب زبانشناختي به كار گرفته . پردازدهاي اصفهان ميدر تيترهاي اصلي يكي از پرتيراژترين روزنامه
ي ارجاع، جايگزيني و است كه در آن انسجام دستوري به سه شيوه) 1976(شده، الگوي هاليدي و حسن 

هدف اين مقاله در گام اول، بررسي ساختارِ تيترهاي روزنامه و انسجامِ دستوري . شودحذف حاصل مي
ي بيشتر در نوشتارِ ي بعد، اشاره به لزومِ بازبيني و دقت زبانشناسانهبكار رفته در آنها و در مرحله

  .هاست كه امروز ه شايد، آنچنان كه بايد، مورد توجه واقع نشده استتيتر
  

  .تيتر روزنامه، انسجام دستوري، ارجاع، جايگزيني، حذف: كليدواژها
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  جلوه خيام در جهان معاصر عرب

   مريم شعبانزاده
  دكتراي زبان وادبيات فارسي

  عظيمه مالزهي
  كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي

  
اعر،فيلسوف،رياضيدان و منجم ايراني است كه انديشه هايش در فراسوي مرزها طنين شگرف       خيامش

و تاثير عميقي نهاده است به گونه اي كه بسياري از انديشمندان معاصر جهان، خود را وامدار خرد خيام 
سف دانسته اند توجه انديشمندان عرب به خيام ،بخصوص شعراي عرب ، تا حدي است كه فقط دكتر يو

 ترجمه از رباعيات خيام را به عربي ذكر مي نمايد و كل ابيات ترجمه شده شاعر را به 56بكار حدود
از ديدگاه ادبيات تطبيقي اين تاثير گذاري بي مانند، بهترين نشانه .  رباعي بر شمرده است4205عربي

. شتن نموده استجوالن و سيالن فرهنگ و تمدن و نبوغ ايراني است كه جهانيان را معطوف به خوي
نگارندگان در اين مقاله بر آنند تا به بررسي اشعار برخي از شعراي مشهور جهان عرب كه متاثر از خيام 

  .سروده شده است يا انديشه هاي خيامي برآن ساطعه افكنده است ببردازد
  

  .خيام،ادبيات عرب، معاصر: كليدواژه ها
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  در مرزبان نامهبررسي نشانه شناسانه ي كنش انساني حيوانات 

 نسرين علي اكبري

  معصومه منتشلو 
         نوشين غريبي

  
در اين اثر حيوانات .      مرزبان نامه يكي از آثار تمثيلي زبان فارسي است كه فابل ناميده مي شود

حيوانات اين اثر به گونه اي شخصيت پردازي شده اند كه اعمال و . كنشگران اصلي حكايت ها هستند
در اين مقاله كوشش شده است ميان كنش هاي حيواني و انساني . انساني از آن ها سرمي زندرفتارهاي 

بر اين اساس . حيوانات بر اساس علم نشانه شناسي تمايز قائل شده و رفتارهاي انسان گون تبيين گردد
ر كه تمهيدات نشانگ. حيوانات كنشگر دسته بندي شده اند و منش هاي آن ها نيز رده بندي شده است

سبب ساز جنبه ي انساني اين حيوانات شده است توضيح و سپس رفتارهاي انساني حيوانات تشريح شده 
به عنوان مثال در دو حكايت از باب دوم و ششم آهو حضور دارد، در اين دو داستان برايند نشانه . است

را كه گرفتار است و هاي متن اين است كه كنش آهو انسان گون است و او در حكايت اول نقش انساني 
و در دومي نقش انساني كه نماينده ي يكي از اقشار جامعه است و اهل . ياريگري ندارد بازي مي كند

  . گفتگو و مفاوضه است را ايفا مي كند
  

  .  مرزبان نامه، نشانه شناسي، كنش، فابل، انسان گون: كليدواژه ها
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  بررسي نيرنگ جا به جايي در ادب فارسي و غرب

  يمان منسوب بصيريا  
  حسن زياري   

  
     ساختار جامعه و رسوم و عادات رايج در آن، همواره در ادب هر سرزميني بازتاب دارد تا حدي كه 

را به نوعي بازتاب فرهنگ رايج هر اجتماع در قالب ادبي ) اليت موتيف(مي توان مضامين مكرر ادبي
گاه به سبب ريشه داشتن در آبشخورهاي همگون يا مضامين مكرر ادبي در ميان اقوام مختلف . دانست

يكسان و بعضاً از حيث توازي سنن، شباهت هاي چشمگيري به يكدگر دارند كه مي توان با جستجو در 
كهن ترين منابع و دنبال كردن سير تكثير يك درون مايه؛ شيوه هاي انعكاس آن را در ادب كالسيك 

در مقالة حاضر سعي بر آن است كه .  ستد فرهنگي بوده اند بررسيداقوامي كه از ديرهنگام با هم در داد و
يكي از ترفندهاي شايع در عرصة ادب غرب و ايران كه در فرهنگ كهن ميان رودان و روايات سامي 

ترفند جابه جايي به معني تعويض عاشق يا معشوق از روي عمد : ديرين نيز به چشم مي آيد سخن رود
س شخصيت ها، يكي از مضامين بارز بسياري از متون برجستة نظم و نثر در نظام يا از سر اتفاق يا تلبي

ادبي شايع در منطقه اي گسترده از جهان است كه از ايران كهن تا دورترين مرزهاي امپراتوري روم را در 
  .بر مي گيرد و حوزة ميان رودان در پيوند ميان اين دو حوزه نقش اساسي داشته است

  
  .ترفند تعويض، ماسكراد، عهد قديم، نظامي، بوكاچو: كليدواژه ها
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  يكي از اصطالحات رمزي و تمثيلي در مصيبت نامة عطار» پل«

 علي محمدمؤذني

  سبيكه اسفنديار
   

در مثنوي مصيبت نامه و درجهت نماياندن صفات و مقامات طريقت ) ق627 - 553(عطار نيشابوري       
وير يا واژگان رمزي مدد جسته و در اين راه، هر يك از كائنات آسمان در مسير كمالي سالك، از انبوه تصا

در اين مقاله به .  اخالقي مورد تأكيد و توجه قرار داده است- و زمين را به عنوان رمزي از معاني عرفاني
به عنوان يكي از رمزهاي پنهان در منظومة سترگ عرفاني مصيبت نامه پرداخته مي شود تا از » پل«بررسي 

در سطح رمز و تمثيل، و اراية پيوند ميان اين تصوير با مفاهيم » پل«ريق بررسي و طبقه بندي تصوير ط
خاص به عنوان تصويري فرارونده، نگرش بنيادين عطار در پس آن تبيين شود كه در مصيبت نامه داراي 

 .معنايي دو سويه از دنيا و آخرت مي باشد
  

  .ر مجازي، تمثيل، رمزپل، تصوير زباني، تصوي: كليدواژه ها
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  ي فردوسيساختار تركيب بالغي در شاهنامه

                                                 رسول موسوي
                

ي تركيب سازي كه يكي از وجوه         در اين مقاله سعي شده است خلّاقيت هنري فردوسي در حوزه
رسي و تحليل قرار گيرد و ماهيت شعري اين اثر حماسي بالغي و زيبا شناختي شاهنامه است مورد بر

فردوسي عالوه بر احياي زبان فارسي در تكامل هنري و زيباشناختي اين زبان نيز نقش . مشخّص شود
اين شاعر حماسي از ظرفيت هاي بالغي و ابزارهاي بيان هنري براي اعتالي زبان به . مؤثري داشته است 

يكي از اين شيوه ها ساخت تركيب هاي بالغي است كه سبب .  است شيوه هاي گوناگون بهره جسته
ي مقاله كوشيده نويسنده.  تصويرآفريني و ايجاد شبكه هاي تصويري فشرده در متن شاهنامه شده است

ي صور خيال به ويژه ساخت  ي مستند بخشي از توانايي هنري استاد توس را در حوزهاست تا به شيوه
پژوهش حاضر از مقوله جستارهاي ادبي است و به طور ضمني گوشه هايي از . هدد تركيب بالغي نشان 

  .نقد فني و سبك شناسي شاهنامه را نيز در بر دارد
  

  . شاهنامه- تشبيه- استعاره-  صور خيال-تركيب بالغي:  كليد واژه ها
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  هاي كليله و دمنهشاعرانه

  دكتر  سيد كاظم موسوي
 طوبي عزيزي علويجه

 نديوحيد بازوب

  
از خصوصيات ذاتي نثر فني ، آراسته بودن .    كليله و دمنه از زيباترين آثار نثر فارسي به شيوة فني است

شود كه هاي ادبي باعث ميهاي ساده به مدد آرايهواژه.هاي لفظي استهاي كالم و آرايشبه انواع زينت
جا به شعر نزديك شود كه گاه نثر بودن آن هاي بسياري به شعر پيدا كند و كالم تا آننثر اين كتاب شباهت

هاي دلنشين و تشبيهات زيبا در كليله و دمنه پديدآورندة وجود استعاره.به دست فراموشي سپرده شود
- هاي شعري ادبيات فارسي ديده ميايماژها و تصويرهايي است كه نظير آن در برترين و واالترين نمونه

در اين .هاي شعري اين نثر استو يا نيمه كامل از ديگر ويژگيوجود جمالتي با وزن عروضي كامل .شود
  .مقاله سعي شده است عناصر شعري كليله و دمنه مورد بررسي قرار گيرد

  
  .كليله و دمنه ، نثر فني ، شعر ، وجوه شعري: كليد واژه ها
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  در داستان ماهان از هفت پيكر نظامي» جريان سيال ذهن«بررسي 

  دكتر سيد كاظم موسوي
  زهـرا هاتف الحسيني

  
پيش از آنكه تكنيكي در داستان نويسي مدرن محسوب شود، اصطالحي » جريان سيال ذهن    «

روانشناس امريكايي، در باب چگونگي شكل گيري خاطرات، افكار، » ويليام جيمز«روانشناسانه بود كه 
يان خلق آثار خود را ذهن آدمي قرار بعدها نويسندگاني كه بن. روياها و احساسات دروني انسان به كار برد

دادند و به دنياي دروني و انديشه ها و عواطف فردي او روي آوردند، از اين انديشه ها سود بردند و 
حوزه هايي كه جريان سيال ذهن . جريان سيال ذهن را به عنوان شيوه اي از داستان نويسي به كار گرفتند

و واقعيت ذهني، حالت ها و نمودهاي حيات دروني و خويشتن ذهن : با آن سر و كار دارد به طور كلي
، زمان حسي و زبان پيچيده اي است كه با ...افكار، احساسات، تخيالت و روياهاو: حقيقي انسان همچون

از آنجا كه از يك سو هفت . زبان معمولي و روزمره اي كه به طور عادي استفاده مي شود، تفاوت دارد
قلمرو داستان پردازي شاهكاري تلقي مي شود كه از ديدگاه هاي مختلف، قابليت پيكر نظامي گنجوي در 

تأويل هاي گوناگون را دارد و از سوي ديگر، در سر تا سر آن به شرح كامل و اصيل تجربه هاي انساني 
پرداخته شده و هستي دروني آدمي با تمامي افعال و نمودهاي آن مورد توجه قرار گرفته است، در اين 

و برجسته سازي آن ها، به » جريان سيال ذهن«اله كوشش شده است تا با تكيه بر بعضي از عناصر مق
  . افسانه  ماهان در هفت پيكر نظامي پرداخته شود و قرائت جديدي از اين داستان ارائه گردد

  .جريان سيال ذهن، دنياي دروني، زمان حسي، زبان سمبوليك، هفت پيكر نظامي: كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرددانشيار 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد 
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  قايسه ي ساختار و زبان داستان هاي مشترك مثنوي و حديقه سناييم

                                                                                                  دكتر سيد كاظم موسوي
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركر
  غالمحسين مددي

  ت فارسي دانشگاه شهركردكارشناس ارشد زبان و ادبيا
  فخري زارعي 
  دكارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركر

  
    مولوي از داستان پردازان بزرگ ادب فارسي است كه براي انتقال مفاهيم عرفاني از تمثيل و   

دارد كه داستان هاي مثنوي نسبت به ديگر آثار داستاني ـ عرفاني برتري هايي . داستان كمك مي گيرد 
مقايسه ، از راه هاي پروراندن معاني . دست يابي به اين برتري ها با مقايسه ي آن ها ممكن مي گردد 

است كه به روشن شدن مفاهيم كمك مي كند و بيان وجوه اشتراك وافتراق دو اثر وجه تمايز آن ها را 
 هاي مثنوي است كه با مقايسه حديقه ي سنايي از منابع داستان . نسبت به يكديگر  بهتر نشان مي دهد 

ميان داستان هاي مشترك اين دو اثر توانايي مولوي نسبت به سنايي در چگونگي پردازش داستان ، كاربرد 
عناصر داستاني ، به كارگيري عناصر زيبا   شناختي ، استفاده هدفمند از واژگان و دقّت نظر در گزينش آن 

شده است با اشاره به اين    ويژگي ها  ارزش هاي ادبي در اين پژوهش سعي . ها نمايان مي گردد 
  .آشكار و نهان در ژرف ساخت مثنوي معنوي نشان داده شود 

  
  .مثنوي ، حديقه الحقيقه ، داستان ، ساختار و زبان: كليد واژه ها
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  نمود اساطيري حيوان و صورت هاي پيكرگرداني شده ي آن در شاهنامه

  دكتر سيد كاظم موسوي                                       
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد
  غالمحسين مددي

  رشناس ارشد زبان و ادبيات فارسيكا
  فخري زارعي 

  ارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسيك
  

ين اثر بازتاب بسياري از باورهاي كهن در ا.      شاهنامه آينه ي تمام نماي فرهنگ كهن ايرانيان است
بسياري از داستان ها ي شاهنامه بازتابي از روايات اساطيري است؛ و . ارزش   ويژه اي به آن مي بخشد

. شخصيت ها و حيواناتي كه دراين داستان ها ست صورت دگرگون شده ي ايزدان اساطيري هستند
دان و شخصيت مقايسه ي ويژگي مشترك و عملكرد فرا انساني شخصيت ها و حيوانات شاهنامه با ايز

پژوهش حاضر ضمن مقايسه ي نمود حيوانات در اساطير ايران و . هاي اساطيري مبين اين موضوع است
بسياري از . غير ايراني به بررسي تقدس و نقش ماوراي و ايزدگونگي آن ها در شاهنامه پرداخته مي شود

 كمال جوي و دريافت نيروي ابيات شاهنامه بيانگر آن است كه ايرانيان به دليل برخورداري از روح
ماوراي در پديده هاي طبيعي و حيوانات، در ادواري به پرستش آن ها روي آورده اند كه اين موضوع 

  .خود نشان ديرينگي فرهنگ و تمدن ايران و پيدايش ابتداي دين در ميان اقوام ايرانيست
  

  .اساطير، شاهنامه، طبيعت و حيوان: كليد واژه ها
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  ت وگو درداستان پردازي فردوسيبررسي عنصرگف

  دكتر سيد كاظم موسوي
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد
  غالمحسين مددي

  رشناس ارشد زبان و ادبيات فارسيكا
  فخري زارعي 

  ارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسيك
 

رصـه ي ادبيـات مطـرح            شاهنامه فردوسي كه به عنوان يكي از بزرگ ترين حماسه هاي جهان در ع 
روايي بودن كـه از عناصـر مهـم تعريـف حماسـه       -داستاني. است ،به درستي بيانگر تعريف حماسه است        

جايگـاه تأثيرگذارعناصرداسـتان در داسـتان       .است به درستي زمينه ارائه ي مفاهيم و اهداف فردوسي است          
پيونـد اسـتوار و   . ي شـاهنامه اسـت   هاي شاهنامه بيانگر آگاهي فردوسي از چگونگي  ارائه ي داستان  ها       

گفـت وگوكـه يكـي از       .مؤثر عناصر داستان از ويژگي هاي برجسته ي داستاني در اين اثر بي همتـا سـت                
عناصر و عوامل داستاني در ادبيات داستاني معاصر است درشاهنامه نيـز بـه گونـه اي شايـسته در تنـه ي                       

گوهـاي دوسـويه،گفت وشـنودهاي يـك سـويه      تك گويي درونـي ، گفـت و      . داستان ها قرارگرفته است     
از انواع و اقسام گفت و گو در داسـتان سـياوش            ...  اسنادي، گفت وكنش     -مكتوب، گفت و گوي تمثيلي    

  .در اين مقاله به عنصر گفت و گو و نقش آن در داستان سياوش پرداخته شده است. است 
  

  .شاهنامه ،داستان ، عناصر داستان، گفت وگو:كليد واژه ها 
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  بررسي عنصر شخصيت در داستان سياوش

                                                                                دكتر سيدكاظم موسوي
                                                                                غالمحسين مددي  

                                                    فخري زارعي                              
  

شاهنامه پژوهـان ،    .      شاهنامه ي  فردوسي گنجينه ي بي بها و گران سنگ زبان و ادبيات فارسي است                 
اين كه شاهنامه از نظـر      . در حوزه ي زبان و محتواي شاهنامه ، تحقيقات بسيار گسترده اي انجام داده اند                

بقه بندي ادبي جزو كدام نوع ادبي قرار مي گيرد و ويژگي هاي صورت و محتوايي كـدام نـوع ادبـي را                       ط
اشـاره ي  . بيش تر در خود دارد ، مي تواند پرسشي نو و قابل طرح در زمينـه ي شـاهنامه پژوهـي باشـد                    

شي از ديـد داسـتان      مكرّر و صريح فردوسي به داستاني بودن شاهنامه و روايي بودن اين اثر مي تواند نگر               
نويسي و عناصر موجود در آن به روي خوانندگان اين اثر بگشايد ؛ اگرچه به احتمال زياد شالوده و چهار                    
چوب داستان هاي شاهنامه از پيش طرح ريزي شده و در اختيار فردوسـي قـرار گرفتـه اسـت ؛ پـرورش                     

 صحنه پـردازي ، گفـت و گوهـاي       شخصيت ها ، روابط علّت و معلولي قوي ميان حوادث ، فضا سازي ،             
متنوع و متناسب با وضعيت موجود ، كشمكش هاي مختلف و  بهره گيري او از اغلب عناصـر داسـتاني ،                     

عنـصر  . شاهنامه را مجموعه اي بسيار منسجم و كارآمـد در زمينـه ي داسـتان پـردازي قـرار داده اسـت                       
متناسـب بـا موضـوع و مطـابق بـا اصـول و              اين عنصر   . از عناصر مهم داستان پردازي است       » شخصيت  «

پردازش هر شخصيت به . تكنيك هاي داستان پردازي نوين درگستره ي داستان هاي شاهنامه حضور دارد            
گونه اي موثر، سبب ايجاد ارتباط عميق تر ميان مخاطب و داستان مي گردد؛ تا جايي كه شخصيت هـا از                     

ي شوند و با تصويري زنده ، ملموس و مطـابق بـا عـالم               دنياي اسطوره اي و حماسيِ اغراق آميز خارج م        
مـورد بررسـي    » سـياوش   « در اين مقاله اين عنصر در داستان        . واقع ، در برابر مخاطب متصور مي شوند         

  . قرار مي گيرد 
  

  .فردوسي ، داستان ، عناصر داستان ، شخصيت: كليد واژه ها
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  هاي درخت آلبالو رمان تركههاي پرداخت آن در  نقد و تحليل شخصيت و شيوه

  دكتر سيده زهرا موسوي
  استاديار زبان و ادبيان فارسي
  دكتر محسن ذوالفقاري

  دانشگاه اراك دانشيار زبان و ادبيات فارسي
  

هاي درخت آلبالو، موضوع اصلي مقاله  تبيين جايگاه شخصيتها و شيوه پرداخت آنها در رمان تركه  
اي مهم از ادوار شعر و نثر    ذي ربط به دفاع مقدس كه خود دورهنشان دادن خصائص آثار. حاضر است

فارسي است از سويي و تبيين عناصر ساختاري رمانهاي مرتبط به ادبيات مقاومت با تأكيد بر عنصر 
هاي درخت آلبالو كه تا كنون از  هاي پرداخت شخصيت از سوي ديگر؛ بويژه رمان تركه شخصيت و شيوه

هاي مختلف شخصيتي و بيان  بندي طيف دسته. رسد است، ضروري به نظر مياين حيث بررسي نشده 
ها، استفاده از توصيف ظاهري، معرفي  خصائص آنها، تبيين شيوه پرداخت مستقيم يا غيرمستقيم شخصيت

ها در رفتار و كردارشان و نوع نامگذاري شخصيتها از جمله  در قالب گفتگوها و نشان دادن شخصيت
ها، ثبات يا عدم  تحليل سيرت شخصيت.  كه در رمان مزبور بررسي و تحليل شده استرويكردهايي است

باشد كه حاصل آن را  ثبات در اسيرت، سادگي و بغرنجي شخصيتها از جمله رويكردهاي مقاله حاضر مي
  .ايم در بخش نتيجه مقاله آورده

  
  .قدس، شخصيت پردازيتركه هاي درخت آلبالو،رمان، ادبيات داستاني، دفاع م: كليدواژه ها
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  بررسي سبك ساختگرايانه ادبيات محض درمنشات منير الهوري

 مهرالسادات موسوي
  

  مقاله ي پيش رو جستار و تاملي در منشات ابوالبركات الهوري متخلص به منير، نثر نويس نوآور قرن 
ستره ي جغرافيايي زبان برآيند بررسي آثار منثور منير با رويكرد تبيين گ. يازدهم در سرزمين هند است

نخست آنكه منير با شناخت ارزش هاي زبانشناختي و : فارسي در قرن يازدهم، مويد دو نظريه تواند بود 
كاربرد سبك ادبيات محض در منشات و درك تواناييهاي بالقوه ي زبان غني فارسي ، با بهره گيري از 

يگر آنكه آثار منير منطبق بر پيشرفته ترين مولفه دد. بيشترين واژگان فارسي توانست ،طرحي نو دراندازد 
شايد نثر . هاي سبك ساختارگرايانه ايي است كه در قرن بيستم از سوي زبانشناسان ارائه گرديده است 

ويژه ي منير در سازه هاي منشات ، مناظره و مراثي ،ديباچه نويسي وتمثيل كه همه منثور است بتواند 
  .ضيه باشد كه هراديبي زبانشناس است ،ليكن هرزبانشناسي اديب نيست ارائه كننده و مويد اين فر

  
  .سبك ساختگرايي ،ادبيات محض ،پارناس ، باروك : كليد واژه ها
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  هايي دستوري در شعر معاصر با نگاهي به اشعار سهراب سپهريبررسي هنجار شكني

  انسيه موسويان
  گاه عالمه طباطباييدانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانش

  
گرايان و بيان تفاوت زبان شعر با زبان      در اين مقاله نخست ضمن ارائه تعريف شعر از ديدگاه صورت

هايي كه موجب برجستگي زبان با زبان شعر به هنجار شكني) رسمي و معيار(علم و يا زبان نرم و هنجار  
- ه ارتباط قواعد دستور زبان با شعر پرداخته شدهشود، اشاره شده و سپس بو نزديك شدن آن به شعر مي

هايي از شعر هاي دستوري در شعر كهن و ذكر نمونهدر ادامه ضمن مروري بر هنجار شكني. است
بخش بعدي . استهاي دستوري در شعر  معاصر بيان گرديدهشاعران كالسيك، تفاوت اين هنجار شكني

هاي سهراب سپهري در هشت كتاب پرداخته ه بررسي شعرترين بخش مقاله است، بترين و اصليكه مهم
هاي دستوري در اين شعرها را كه سبب برجستگي در شعر شده، بيان هاي مختلف هنجار شكنيو جنبه

كه صاحب سبك و زبان خاص خود . سپهري  يكي از ارائه دهندگان راه نيما يوشيج است. نموده است
كاربرد فعل : اند از جملهاي مختلفي بررسي و دسته بندي شدههها در بخشايين هنجارشكني. باشدمي

الزم در معناي متعدي و باالعكس، جابجايي صفت و موصوف، انحراف صفت، ابتكار در بكارگيري 
  .صفت تفضيلي، تركيب سازي

  
  .زبان شعر، دستور زبان، هنجار شكني، سهراب سپهري: هاكليد واژه
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  جاع ادبي شعردردوره ي پهلوي اولبررسي روند شكل گيري جريان ارت

      شهربانو موسي زاده 
   كارشناس ارشد زبان وادبيات فارسي ودبير مدارس سبزوار

      
     درميان جريان هاي متداول در دوره ي پهلوي اول ،يعنـي مـشروطه گرايـان مـايوس، سـنّتي پـردازان                    

از جريـان هـاي برجـسته ي منطبـق بـا       » اع ادبـي  ارتج«نوگرا، نوپردازان افراطي و نوگرايان نيمايي،جريان       
بـراين اسـاس،يكي از     .معيارهاي استبدادي اين دوره به شمار مي رود كه تاكنون كمتر كاويده شـده اسـت               

در ايـن  .موضوعات مهم در عصر رضاخاني حركـت ارتجـاعي شـعر بـه سـوي سـنّت هـاي ادبـي اسـت            
ان پرشور مشروطيت وانفعال آنان منجـر واز  عصر،انسداد سياسي ـ اجتماعي از يك سو به خاموشي شاعر 

ت و           .ديگر سو، باعث ظهورجريان هاي منحط و مرتجع شعري شد            عمـالِ حاكميـدر اين دوره، به علّـت ا
نظارت شديد بر مطبوعات، زمينه چنداني براي رشد و بالندگي شعر فراهم نيست وشعر حركت ارتجـاعي      

حكـيم  «و  » ايـران «اً شاعراني بودند كه در انجمن هـاي ادبـي           شاعران اين جريان، غالب   .به سوي سنّت دارد   
ــه آفــاق شــعروبينش هنــري نــو چنــدان تــوجهي   » نظــامي و نــشريات آن روزگــار حــضور داشــتند و ب
همچنين از لحاظ پشتوانه ي علمي، فرهنگي و ادبي چندان غني نبودند وذهن،زبان وانديشه هـاي                .نداشتند

 هنجارهاي شعر قديم و مباني كالسيك بود و تحـول درخورتـوجهي در              شاعرانه آنان غالباً پيرو اسلوب و     
اين مقاله مي كوشد ضمن برشمردن مفهوم جريان شناسي ادبـي كـه يكـي از                . شعرشان مشاهده نمي شود   

ضرورت هاي پژوهش علمي درعرصه ي  ادبيات معاصر فارسي به شمار مي رود به عوامـل تـاثير گـذار                     
در دوره ي پهلوي اول، ويژگـي هـاي ايـن           » ارتجاع ادبي « شكل گيري جريانِ    درون متني وبرون متني در      

جريان ، شاعران برجسته ي آن، درون مايه هاي شعري، سـاختار واژگـاني ونحـوي زبـان ايـن شـاعران ،                  
  .                            كاربرد صور خيال وتاثيرات احتمالي اين شاعران بر روند شعري ِدرپي آن بپردازد

  
  .شعر دوره ي پهلوي اول ، ارتجاع ادبي ،سنّت ادبي، جريان هاي شعري: كليدواژه ها 
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  بررسي ساختارهاي گفتمان مدار در دو روزنامه ي خاطرات اعتمادالسلطنه و وقايع اتفاقيه

  براساس نظريه ي هاج وكرس وفاولر
     ثريا مؤمني 

  
الدوله معـروف     خان صنيع   ي محمدحسن   خصي وروزانه ي خاطرات اعتمادالسلطنه،خاطرات ش           روزنامه

هـاي    ي وقايع اتّفاقيه از جمله روزنامـه        روزنامه.ي ناصري است    به اعتمادالسلطنه،وزيرانطباعات اواخر دوره   
شنبه ها درتهـران درشـش صـفحه بـه طبـع              هرهفته پنج 1267رسمي زمان ناصرالدين شاه است كه درسال      

ا ازآنجـايي كـه مخاطـب دو روزنامـه         .ل اين روزنامه اعتمادالسلطنه اسـت     مسئو.شد  رسيد ومنتشر مي    مي امـ
چه در دو روزنامه كامالً مشهود است اين است كه  آن.متفاوت است نثرآن دو تفاوت هاي زيادي باهم دارد 

چيدمان كالم،استفاده از الگوهاي نحوي خـاص       .زبان،ابزار قدرت ودراختيار صاحبان منصب وقدرت است      
دهدكـه نويـسنده يـا        اي خـاص نـشان مـي        كاربردن واژگان حوزه    گيري از عناصر مختلف زباني وبه      و بهره 

چه مي نويسند حالت سرسپردگي دارند وكامالً تحت تأثير قـدرت        نويسندگان اين دو روزنامه نسبت به آن      
ي زيـاد     لهچنان به تـداوم ايـن وضـعيت يعنـي فاصـ             كنند،هم  هستند واز طريق الگوهاي زباني كه توليد مي       

ي وقايع كـه هرهفتـه چـاپ ومنتـشر            مخصوصاً در روزنامه  .كنند  ي حاكم ومردم كمك مي      قدرت بين طبقه  
ي خـاطرات نيـز       در روزنامه .تراست  شودودولت عليه نظارت مستقيم دارد اين كاركردهاي زباني آشكار          مي

رسد به    ق وچاپلوسي هم مي   زدگي كه حتّي به تملّ      اگرچه درآن زمان مخاطبي نداشته بازهمان حالت قدرت       
دراين مقاله ساختارهاي گفتمان مدار در دو روزنامه ي مذكور با الهـام از نظريـه ي هـاج                   . خورد  چشم مي 
  :وبراساس چهار مؤلفه ي زير بررسي شده است) 1991(وفاولر)1979(وكرس
  )نام دهي(انتخاب لغات وتعبيرات خاص)الف
 وشيوه ي عمل،ابهام سـازي يـا سـاده جلـوه دادن يـك عمـل                 فرايند اسم سازي به منظور كتمان زمان      )ب

  .پيچيده
  به كارگيري مجهول در برابر معلوم ويا برعكس)ج
  بهره گيري از الگوهاي متفاوت جمله)د
  

  .روزنامه ي خاطرات اعتمادالسلطنه ووقايع اتفاقيه،زبان، قدرت،نحو،گفتمان: كليدواژه ها
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  در گويش عاميانه قطر واژگان فارسي

  يدرضا مهاجرانيحم
  

      ايران به عنوان مهد زبان جاودانه  و هميشگي پارسي وارث دو تمدن كهن ايراني و تمدن واالي 
اسالمي است كه بر خالف بسياري از سرزمين هاي اسالمي با زبان اصل خود به پر معنا ترين شكلي 

ر هاي عرب حوزه  خليج فارس از حضور ايرانيان مقيم در كشو.تمدن اسالم را به جهانيان معرفي نمود 
سويي و نيز ارتباط تاريخي و فرهنگي ريشه دار بين آنها از سوي ديگر باعث شده كه جاي جاي اين 

از . سرزمين ها حضور فرهنگ و آداب و رسوم و سنن و عادات و اخالق ايراني را به خود پذيرا گردد
ژگان و تركيبات فارسي اعم از اسمي و فعلي جمله حضور فرهنگ ايران در اين كشورها رسوخ و نفوذ وا

 آنها از يك سو و ضرب المثلهاي كهن آنها از سوي ديگر  و تركيبات اضافي  و وصفي در گويش عاميانه
در ميان اين كشورها ؛ كشور قطر مثالي روشن جهت اثبات اين مدعا .است كه نمودي ملموس يافته است 

 آنها اين واژگان به وضوح ديده و شنيده مي شود تا جايي كه مي مي باشد كه در گويش و لهجه  عاميانه 
توان با گشتاري در ميان مردم اصيل و كهنه سواد سرزمين قطر اعم از قبايل و محالت اصيل و قديمي و 
حتي قهوه خانه ها و محله هاي پر رفت و آمد و از همه مهمتر با نشست و حضور در ميان اصيل ترين و 

ن اين سرزمين كه به  بدويان معروفند اين واژگان و تركيبا ت بكار بسته شده در گويش قديمترين ساكنا
ما در اين تحقيق مختصر با كنكاش در پاره اي از اين واژگان كه البته در . را مشاهده نمود و شنيد 

ختصر مواردي صورت تغيير شكل يافته اصل واژگان مي باشد و مورد غور رسي قرار دادن آنها فهرستي م
از اين واژگان را در برابر ديدگان خواننده قرار خواهيم داد و به بحث و كنكاش واژه شناختي در 

الزم به ذكر است كه در اين پژوهش عالوه بر استفاده از شيو ه  . خصوص اصل  آن خواهيم نشست 
مه  به روش تحقيق اسنادي و كتابخانه اي و مراجعه به منابع معتبر و دست اول واژگان شناختي و لغتنا

  .ميداني و حضور در محالت و مناطق و قبايل و گفتار با مردم عمل شده است
  

  .مشتركات فرهنگي قطر ايران زبان  فارسي زبان  عربي گويش محلي قطر: كليد واژه ها



706  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  هاي ديوان خاقاني شروانيبدخواني

  فرسعيد مهدوي
  د چمران اهوازكارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهي

        
به جهت اين امر و همچنين      . استاز ديرباز دشواري و ديريابي يكي از خصوصيات سخن خاقاني بوده              

-به دليل نوآييني و غرابت بسياري از تعابير، تصاوير و مضامينِ ديوان خاقاني چندان غريب بـه نظـر نمـي      

 وجود به اين حقيقت بايد اذعان داشت كه گاه در           با اين . هايي در اشعار شاعر روي دهد     رسد كه بدخواني  
توان اين امر را يكـي      ها بيش از حد جايز است، به طوري كه مي         هاي معاصران اين بدخواني   پژوهيخاقاني
ي خود نه تنها سبب وارد شـدن برخـي از           اين كاستي به نوبه   . هاي برخي از ايشان دانست    ها تالش كاستي

پژوان را نيـز در گـزارش و تحليـل          ان خاقاني شده، بلكه شارحان و خاقاني      تحريفات و تصحيفات در ديو    
تواند با تأمل بيشتر در اشـعار، شـواهد، زبـان و نيـز              حال آنكه پژوهشگر مي   . استسخن به بيراهه كشانده   

 برآنيم تا با برآوردن اين مهم به تبيـين و         . ها را كاهش دهد   سبك شاعر به مقدار قابل توجهي اين بدخواني       
  .ها بپردازيموار مواردي از اين بدخوانيتصحيح نمونه

  
  .ديوان خاقاني، بدخواني، دشواري، مضامين و تعابير غريب، ضبط فاسد، شرح نادرست: هاكليدواژه
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  »ي فرماليستهاسبك انوري در ساخت تلميح بر اساس نظريه«

  سيد محسن مهدي نيا چوبي
  احمد خليلي

  
 از نمودهاي هنجارگريزي معنايي است كه در محور همنشيني و مجاورت بر يكي) allusion(     تلميح 

در يك ) همنشيني(اساس تركيب شكل ميگيرد؛ يعني شاعر با قرار دادن دو يا چند واژه، در محور افقي
. هاي بارز ايجاز و كوتاه سخني هم به حساب ميايدمصراع يا يك بيت، تلميح ميسازد كه يكي از گونه

اي را بازگو كند به دو يا سه واژه بسنده ميكند و كلّ ماجرا را به ذهن اينكه داستان يا حادثهشاعر بجاي 
هر شاعر از بكار بردن تلميح در شعر خود، اهدافي دارد چون تأثير بيشتر سخن بر . خواننده مياورد

فرض . ديگرگونه دارداما در ديوان انوري كاركردي ... . خواننده، آشنا كردن مخاطب با عناصر تلميحي و 
) صله(بر اينست كه انوري در ديوان خود عموما براي بزرگداشت ممدوح خود و رسيدن به مراد خويش

در اين مقاله ما در پي اثبات اين فرضيه و آشكار نمودن كاركردهاي بالغي و هنري . از تلميح بهره ميگيرد
اي است كه  تلميح در ديوان انوري به اندازهپرسش اصلي اين پژوهش اينست كه آيا كاربرد. تلميح هستيم

ي بعدي اين سوال مطرح ميشود كه بتوان آنها را جزء ويژگي سبكي شاعر بحساب آورد؟ در مرحله
  خواست شاعر از بكار بردن عناصر تلميحي چيست؟ 

  
  .زدايي، هنجارشكني، اغراقانوري، تلميح، آشنايي: هاكليد واژه
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  ي نزد ماني ومانويان،هنر نقاش ارژنگ و بررسي

  ادبيات فارسي بازتاب آن در ي آراء بيان االديان و  بر پايه
  

  ناهيد مهر افروز
  اسماعيل پور  

رق و ي اديان و ف ي اول است كه در زمينه ي نثر فارسي در دوره      بيان االديان يكي از كتب بازمانده
ي فكري كه در اين كتاب در مورد آن بحث يكي از نحله ها. است هاي فكري مختلف، تأليف شده نحله

ابوالمعالي نيز . اند ماني را پيامبر نقاش و اعجازش را تصويرگري و نقاشي دانسته. شده، كيش ماني است
عالوه بر اين، شهرت ماني در . است  بيشتر در خصوص هنر نقاشي ماني سخن گفتهبيان االدياندر كتاب 

 با عنوان ماني نگارگر و نقاش، دليل برجسته بودن و اهميت كار وي ادبيات منظوم و منثور بعد از اسالم
در ادبيات منظوم و منثور فارسي، بازتاب اين چهره از ماني ديده مي شود، بويژه در . است در اين زمينه

آثار شاعران فارسي زبان كه به مناسبت هاي مختلف از ارژنگ ماني نام برده اند و در اشعار خويش از 
ي   در زمينهبيان االدياندراين مقاله با بررسي آراء . اند  و تصاوير متناسب با اين قضيه استفاده كردهتناسبات

هاي هنر مانوي و بحث در  مانويان در مورد هنر و ريشه  به بررسي آراء  مانويت و هنر نقاشي ماني،
خي از شاعران فارسي زبان خصوص ارژنگ و هنر نقاشي او مي پردازيم و بازتاب اين هنر را در اشعار بر

  .را مورد بررسي قرار مي دهيم...  حافظ و  فرخي، منوچهري، سعدي،: مثل
 

 .، نقاشي مانويبيان االديانماني، هنرماني، ارژنگ، : ها كليد واژه
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   واژگاني در –به كارگيري روش طبيعي 

  تدوين كتاب آموزش واژگان فارسي به زبان آموزان غير فارسي زبان
  ه مهرابيمعصوم

  
-هاي روانشناسي زبان و نظريهشود، تلفيقي است از يافته    آنچه در اينجا از آن به روش طبيعي تعبير مي

در اين پژوهش سه جنبه از فراگيري زبان دوم مورد تأكيد خواهد . هاي آموزش درباره يادگيري زبان دوم
فعل فعل به عنوان واحد معنايي و پردازشي يادگيري جمله به عنوان واحد معنايي گسترده، يادگيري : بود

تأكير بر يادگيري جمله از آن جهت است كه . هاي معناييپايه و يادگيري واژگان عام در قالب حوزه
با . جمله غالباً بر خالف لغت داراي يك معناي واقعي است و يادگيري آن دقيقتر، سريعتر و راحتتر است

تي برخي از قواعد دستوري پايه نيز به طور غير مستقيم آموخته يادگيري جمله معاني لغات، حروف و ح
توان شوند و نيز ميجمالت به خاطر سپرده شده به هنگام شنيده شدن نيز سرعتر پردازش مي. شوندمي

تأكيد براين افعال نيز به اين دليل است كه افعال معناي . شيوه ساخت آن را به جمالت ديگر تسري داد
هاي نحوي خود اطالعات نحوي و معنايي دهند و از طريق مشاركان معنايي و متممل مياي را شكگزاره

هاي معنايي يادگيري سازماندهي كردن واژگان نيز در قالب حوزه. كنندموجوددر جمله را پيش بيني مي
دسته بندي هاي معنايي توان واژگان فارسي را درقالب خانوادهبدين معني كه مي. كندواژگان را تسريع مي
اي بر اهداف است، با مقدمهاين مقاله كه بر مبناي اصول فوق به گزارش درآمده.  كرد و آموزش داد

هاي در بخش اصلي مقاله مثال. يابدهاي مرتبط ادامه ميپژوهش حاضر آغاز و سپس با مروري بر پژوهش
ي مناسب براي زبان آموز غير هاي تدوين كتاب آموزش واژگان فارسهاي عيني از شيوهملموس و نمونه

-با به كارگيري سه اصلي كه در باال ذكر آن رفت، كتاب. شودفارسي زبان با استفاده از اين روش ارائه مي

شوند كه جامع هستند و قابليت بسط به سطوح پايه تا چيشرفته را خواهند هاي آموزشي تدوين مي
  .داشت

  
  .هاي معناييل، جمله، حوزهآموزش زبان، روش طبيعي، فع: هاكليد واژه
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  هاي ادب فارسي و عربي از يكديگرنخستين اثر پذيري

   امير مومني هزاوه
  

. است     ارتباط ايرانيان و اعراب و پيوند زبان و ادبيات فارسي و عربي با يكديگر از دير باز وجود داشته
-به دست اعراب بسيار بيشتر و عميقاين روابط پس از پذيرش اسالم از سوي ايرانيان و سپس فتح ايران 

بر اين اساس در اين . تر شد و زمينه را براي تأثير پذيري ادب پارسي و عربي از يكديگر فراهم آورد
هاي ادب مقاله حاضر ضمن مروري مختصر بر سابقه روابط ايرانيان و اعراب، نخستين تأثير پذيري

نياز : تأثير فارسي بر عربي و عوامل آن شامل. شدفارسي و عربي از يكديگر به اختصار بررسي خواهد 
اعراب به مفاهيم جديد، ترجمه آثار پهلوي به زبان عربي، عربي آموختن ايرانيان، فارسي آموختان ادبيات 

ورود مفردات و تركيبات عربي در فارسي، تغيير : عرب و تأثير پذيري بر ادبيات فارسي و نتايج آن شامل
- و شعر عربي بر نثر و شعر فارسي از مقاالتي است كه در مقاله حاضر بررسي ميخط فارسي، تأثير نثر 

  .شود
  

  .ادب فارسي، ادب عربي، تأثير ادب فارسي بر عربي، تأثير ادب فارسي بر ادب عربي: هاكليد واژه
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 سير و سلوك وآفات و موانع آن از نظر موالنا در مثنوي معنوي

  دكتر محمد مير
   زابل استاديار دانشگاه

  مليحه صحرانورد 
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه زابل

  
 كتاب تعليم - مثنوي معنوي-حماسه ي بزرگ روحاني بشريت و تفسير عرفاني و شاعرانه ي قرآن كريم

 -  اعدا عدوك نفسك التي بين جنبيك–طريقت از گذرگاه شريعت به منظور رهايي از تهديد نفس اماره 
 با توجه به - مولوي–عنقاي قاف معرفت . س براي نيل به حقيقت مي باشدو عدم تقيد به عالم ح

من عرف نفسه فقد  «-  و احاديث -»...ويزَكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ «-مضامين عالي قرآن كريم 
و مشفق سيراب  و اهميتي كه به اخالق و تربيت انسان قايل است، چون شيخ تربيت و معلم -» عرف ربه

شده از آبشخور صاف و زالل تعاليم اسالمي، كوشيده است تا با تأويل و تفسير آيات، احاديث و 
 تربيتي، آفات و موانع - داستانهاي پيامبران و بيان رموز اخالق شرعي در قالب قصص و تمثيالت اخالقي

را با بياني بسيار ... انيت، حسد و خودبيني، سبب انديشي، اعتقاد به جبر، كبر و ان: سير و سلوك از جمله
اين عزيز .  معرفي نمايد- قرآن كريم-شيوا، دلپسند، حكيمانه و مستند به مضامين منشور انسان ساز اسالم

 كه بر اثر جذبه ي شوق و شور -  مثنوي معنوي-عرش نشين در شرح منظوم قرآن پهلوي و فقه اهللا االكبر
رسيدن انسان به مرحله ي كمال تا معراج روح را كه غايت عرفاني وي بيان شده است، طلب وصل و 

اطوار نفس و موجب ترقي آن به كمال مرتبه ي نفس مطمئنه مي باشد، در گرو تمسك به شريعت و سير 
 و - به عنوان عوامل تهذيب و ترويض نفس و از بين برنده ي حجابها–در طريقت در پرتو نور شريعت
با بيان و تعليم آسيب ها و ذكر موانع سير و سلوك، خواسته است تا انسان گذر از آفات معرفتي دانسته و 

را از خود بيرون آورده و ضمن به تعادل آوردن نفس و پرورش استعدادهاي خفته ي انساني و رسيدن به 
در اين مقاله سير و سلوك و آفات و موانع آن از . موت اختياري و حيات طيبه، از وي انسان كاملي بسازد

 - در درخشان ترين سيماي ذوق و انديشه ي انساني - مولوي-ر شمس تابناك آسمان عشق و معرفت نظ
  .    مورد بررسي قرار گرفته است-مثنوي معنوي

  
  . قرآن، احاديث، مثنوي معنوي، مولوي، سير و سلوك، آفات و موانع: كليد واژه ها
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  انتقاد موالنا از قشرهاي جامعه در مثنوي معنوي

  محمد ميردكتر 
 استاديار دانشگاه زابل

  زهرا بهمدي 
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه زابل

  
ي انسان در نظام  ي معنوي دنيا كه در آن به مباحث انسان شناسي و رابطه       يكي از بزرگترين گنجينه

 و –ترين موضوعات مثنوي معنوي  ترين و جذاب  به عنوان اصولي–آفرينش با خدا، خود و طبيعت 
مسايل اجتماعي و جايگاه و مسووليت قشرهاي برتر و تأثيرگذار در جامعه توجه زيادي شده، مثنوي 

نماي اوضاع اجتماعي روزگار  ي تمام  آن را آيينه- مولوي–معنوي است كه حكيم و عارف عاشق و آگاه 
ر يكتاي درياي  گوه اي و بنيادي توجه عميق، ريشه. خويش و تمام اعصار در حيات بشر ساخته است

 به مسائل اجتماعي و بيان پند و اندرز و دستورات الهي به اقشار برتر و - مولوي–معرفت و ابديت 
هاي اجتماعي از    در زمينه-  موالنا–ي انديشه و تخيل بشر  انتظارات و انتقادهايي كه كاروان ساالر قافله

هاي زيبا، جذاب و تأثيرگذار دارد،  ان تمثيلي غيرمستقيم و در قالب حكايات و بي اقشار مختلف به شيوه
 را راهنما و منشور بسيار جامع و كاملي جهت شناخت – مثنوي معنوي –ي معارف و حقايق  اين گنجينه

در اين مقاله انتقاد موالنا از قشرهاي مهم . اقشار و تأثير آنها بر جامعه در طول حيات بشر قرار داده است
ي  ترين مولود ذهن وقّاد و انديشه در عالي...  صوفيان، علما، فقها، قاضيان و پادشاهان،: جامعه از جمله

  .  مورد بررسي قرار گرفته است– مثنوي معنوي –عميق بشري 
 

  .مولوي، مثنوي معنوي، اقشار مهم، اجتماع، انتقاد : ها كليد واژه
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 »گراييِ اسالمي در قصايد ناصرخسروانسان«

  مصطفي ميردار رضايي
  
در حقيقت انسان قهرمان اين مكتب است و در آن . گيرد  در مكتب اومانيسم، انسان جاي خدا را مي   

» خود خداي خويش «:اومانيسم جهان ِمنهاي خدا و به قول نيچه. شودنشاني از خدا و خدايان ديده نمي
د، ظهور و بروز و شواگرچه اصول اين مكتب در طول تاريخ به انحا و انواع مختلف ديده مي. بودن است

حال كه اومانيسم درست . صورت خاص و رسمي، و نه اسمي، پس از رنسانس استحضور اين مكتب به
اسالم كه ! كند، اومانيسم اسالمي ديگر چيست؟خدايي را ترويج ميايستد و بيدر مقابل مذهب و خدا مي
) قرآن(؟ در اسالم و كالم خداوندش پردازدي انسان مي است چگونه به مسالهخدا در  مركز و محور  آن

يك مخلوق دو . شودانسان از خاك پست آفريده شده است، اما از روح پروردگارش نيز سرشار مي
انسان همان اقتدار و اختيار اومانيستي را دارد، با اين تفاوت كه جانشين خدا و مسئول اعمال، ! بعدي

س از معرفي مكتب اومانيسم و تشريح اومانيسم اين جستار پ. رفتار و افعال نيك و بد خويش است
اسالمي، به نقد، بررسي و تبيينِ نقش انسان و ميزان اراده و اختيار او در جهان هستي، جايگاهش در 
مقايسه با ديگر مخلوقات و مسئول بودنش در قبال رفتار و اعمال و افعال خود، در ديوان و نظرگاه حكيم 

  .پردازدناصرخسرو مي
  

  .اسالمي، ناصرخسرو، خرد و طاعت، اراده و اختياراومانيسم، اومانيسم: ژه هاكليدوا
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  بررسي عوامل انسجامي در كتاب زبان انگليسي اول دبيرستان

  ناز ميردهقاندكتر مهين
  شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي زباناستاديار

  مرضيه سادات مظاهري
  شتيدانشجوي كارشناسي ارشد آزفا، دانشگاه شهيد به

  
      تحليل گفتمان كه تحليل زبان در كاربرد آن است امروزه از اهميتي قابل توجه در بازخواني و بررسي                 

باشد، و در مفهومي كلـي در كـاربرد زبـان در            شناسي برخوردار مي  متون مختلف ادبي و آموزشي در زبان      
امروزه تحليل گفتمـان    . شودده مي سطحي باالتر از جمله و توجه به تاثير فرهنگ و بافت بر زبان به كار بر               

-شناسي كاربردي، يادگيري و تدريس زبان دوم به ايفاي نقشي زمينـه           به صورتي فزاينده در تحقيقات زبان     

شناسي و ادبي، مـورد توجـه قـرار         هاي نوشتاري و گفتاري، به ويژه در متون زبان        اي پرداخته و در تحليل    
، آقا گل   )1380(، احمدي   )1379(ي توسط طارمي و رحماني      هاي داخل در اين راستا پژوهش   . گرفته است 

همچنـين  . باشـد در ميـان سـايرين قابـل ذكـر مـي          ) 1389(، ميردهقـان    )1383(، يارمحمدي   )1381(زاده  
ها به انجام رسيده كـه در آن ميـان كمبـود            هايي در زمينه بررسي كتب درسي مدارس و آموزشگاه        پژوهش
بـر همـين اسـاس پـژوهش        .  زبان انگليسي اول دبيرستان مشهود اسـت       گرايانه بر كتاب  هاي نقش پژوهش

هاي زباني از متون درك مطلـب       حاضر با هدف ارائه تحليلي توصيفي در گفتمان اين كتاب به بررسي داده            
انجام اين مهم بر مبنـاي چـارچوب نظـري نقـشگراي هليـدي و               .  درس اين كتاب پرداخته است     9تمامي  
، }اياي، مقايـسه  شخـصي، اشـاره   {ارجـاع    ("دسـتوري "ج عوامـل انـسجامي      و با استخرا  ) 1976(حسن  
ادات ربـط افزايـشي، ادات ربـط         ("پيونـدي "، و   )معنـايي آيي، هم همتكرار، تضاد، با   ("واژگاني"،  )حذف

و با تحليل آماري آنان در متـون درك مطلـب كتـاب مـذكور بـه                 ) زماني، انسجام تقابلي و انسجام شرطي     
ميزان فراواني عوامل انـسجامي موجـود،       .  كه در طي جداولي مجزا در مقاله ارائه شده است          انجام رسيده، 

آموزان را از اين متون به همراه دارد، نمايانگر حضور گسترده عوامـل          كه خود موجبات تسهيل درك دانش     
پـژوهش حاضـر    . گرايـي اسـت   انسجامي مذكور باوجود عدم توجه نويسندگان كتـاب بـه مباحـث نقـش             

چنين با تاكيد بر كاربرد و اهميت انسجام واژگـاني در متـون آموزشـي زبـان انگليـسي اول دبيرسـتان                      هم
مدارس ايران به بررسي ميزان كاربرد هر يك از عوامل انسجامي در كتاب آموزشي مورد بررسي پرداختـه                  

  . است
  

  .گرايي، متون آموزشي، درك مطل، نقش، تحليل گفتمانانسجام: هاكليد واژه
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المصطفي بر اساس رويكرد تكليف محور تحليلي بر كتاب آموزش فارسي به فارسي جامعه

 )هاي ششم و هفتم و كتب كاركتاب(

  ناز ميردهقاندكتر مهين
 شناسي، دانشگاه شهيد بهشتياستاديار زبان

  طاهره عبداللهي پارسا 
 ارشد آزفا، دانشگاه شهيد بهشتيدانشجوي كارشناسي

   پارسا علي عبداللهي
 درس الكترونيك، دانشگاه پيام نورم

    
زبانان بر مبنـاي رويكردهـاي آمـوزش زبـان از           فارسيهاي آموزشي زبان فارسي به غير            تحليل كتاب 

. نمايدهاي جديد ايفا مي   ريزي براي تدوين كتاب   نقشي اساسي در تبيين نقاط قوت و ضعف آنان و برنامه          
سازي رويكرد فرهنگي و رفتـاري در آمـوزش زبـاني بـه       با جايگزين محور،  يفدر اين ارتباط رويكرد تكل    

هـا و نيازهـاي واقعـي زبـاني و تكـاليف را بـه          هاي درسي را مبتني بر فعاليت      برنامه جاي رويكرد ابزاري،  
شـوند و موجبـات تـوانش گفتمـاني و          داند كه بر مبناي نيازها طراحي مـي       هايي واقعي مي  صورت فعاليت 

بر اين مبنا پژوهش حاضر بر آن است تا بر اساس . آوردآموزان در خارج از كالس را فراهم مي  بانتعامل ز 
آمـوزش فارسـي بـه      "هاي شـشم و هفـتم       به تحليل كتاب  ) 2008نونان،  (محور  هاي رويكرد تكليف  مولفه
. هـر يـك بپـردازد     همراه با كتب كار     ) المصطفي العالميه جامعه  (المللي المصطفي      در دانشگاه بين   "فارسي
 اسالمي و انساني براي متقاضيان غيرايرانـي،        پژوهشي در علوم  -المصطفي، به عنوان نهادي آموزشي    جامعه

در . از مراكز شايان توجه در آموزش زبان فارسي در راستاي گـسترش فرهنـگ اسـالمي و ايرانـي اسـت                    
جايگاه "ر مورد بررسي از سه منظر     آموزشي و دو كتاب كا     هاي دو كتاب  رسيدن به اهداف تحقيق، فعاليت    

بـه   ("نـوع پـردازش   "،  )تكاليف پيش از خواندن، حين خوانـدن و پـس از خوانـدن            : مشتمل بر  ("فعاليت
 در چهـارچوب    "شكل فعاليت "، و   )باال به پايين، پردازش تعاملي، پردازش پايين به باال        : صورت پردازش 

. انـد ارهايي مجزا ارائه و مورد مقايسه قرار گرفتـه شـده          محور تحليل و با استفاده از جداول و نمود        تكليف
نتـايج تحقيـق ضـمن      .  به انجام رسيده اسـت     spssافزار  گيري از نرم  ها با بهره  تجزيه و تحليل آماري داده    

ارائه نقاط قوت كتب مورد بررسي، نمايانگر نقاط ضعفي همانند كاربرد شـيوه سـنتي در طراحـي دروس،                   
-خواندن و حين    از  محور، عدم استفاده از تكاليف پيش       هاي رويكرد تكليف  ز مولفه گيري كافي ا  عدم بهره 
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هاست، كه به عدم ايجاد     آموزان در طراحي شكل فعاليت    خواندن، عدم توجه به عوامل موثر بر انگيزه زبان        
 تاكيد بـر  هاي مزبور، بااز سويي ديگر فعاليت. انجامدارتباط مناسب ميان محيط كالس و محيط طبيعي مي       

ها به ويژه در تقويت مهـارت شـنيدن و صـحبت            دو مهارت خواندن و نوشتن، تعامل الزم با ديگر فعاليت         
شناختي، گيري از رويكردهاي نوين زبان    پژوهش حاضر در تالش است تا با بهره       . نمايدكردن را ايجاد نمي   

بتواند گـامي باشـد در راسـتاي بهبـود          و با ارائه راهكارهاي موثر در بهبود مشكالت مذكور در طي مقاله،             
  .مان ايران اسالميزبانان در ميهنهاي تهيه و تدوين كتب آموزشي زبان فارسي به غيرفارسيشيوه

  
 .تكليف محور، رويكرد سنتي، تكاليف، طرح دروس، توانش گفتمان: هاكليدواژه
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  ي تاريخ ادبيات ايراننگاهي به دوربند
  كترميرزامال احمدد                        

 تاجيكستان

 

ترين ادبياتهاي عالم بوده،  يكي از قديميترين و غني) اش به مفهوم وسيع تاريخي(ادبيات ايران      
اين هرچند تحقيق . اند هزارساله صورت گرفته سنّتها و ارزشهاي خاص دارد، كه در درازناي تاريخ چندين

 در اروپا با روش علمي شروع 19هاي گوناگون و از قرن  ادبيات در قرون وسطي از طريق تذكره و رساله
اند و به طور  هاي زياد آن مورد بحث و تحقيق جدي قرار نگرفته شده است، ولي متأسفانه،  هنوز مسئله

ندي تاريخ ادبيات مذكور انگيز دورب هاي بحث از جملة همين گونه مسئله. يابند گوناگون توضيح مي
ها و كتب و دستورهاي زياد تاريخ ادبيات، كه  در منابع تاريخي و ادبي امثال تذكره و رساله. باشد مي

. اند، دوره بندي ادبيات به طور گوناگون صورت گرفته است دانشمندان ايراني و تاجيك و اروپايي نوشته
محمد عوفي بخارايي » االلباب لباب«فارس و تاجيك در نخستين تذكرة تا امروز بر جاي ماندة ادبيات 

بندي اديبان از روي  در قسمت اول تذكره دسته. توان مشاهده كرد دوره بندي عملي تاريخ ادبيات را مي
سپس روش منسوبيت به . طبقات، يعني سالطين، ملوك، امرا، علما، فضال و غيره صورت گرفته است

ي آل طاهر، آل ليث، آل سامان، آل ناصر و آل سلجوق استفاده شده ها خواندانهاي حكمران چون سالله
بندي اديبان صورت گرفته است، امثال زمان  هاي قرون بعد روشهاي گوناگون دسته در تذكره. است

تذكرة «الدين كاشاني،  تقي» خالصةاالشعار و زبدةاالفكار«دولتشاه سمرقندي، » تذكرةالشعر ا«(تاريخي
تحفة «(، طبقه اي)قانع، »  مقاالت ااشّعرا«آذر، » آتشكده«(، جغرافيايي يا مكاني..).دانشورخان» ندرت
» تذكرة ميخانه«(، موضوع و انواع ادبي...)فاضل خان گرّوسي» انجمن خاقان«سام ميرزاي صفوي، »  سامي

» لخواتينتذكرةا«خان هدايت،  رضاقلي» رياض العارفين«خليل، » خالصة الكالم«ملّا عبدالنبي قزويني، 
اختر، » آرا انجمن«واله، » رياض الشعرا«(، الفبايي ...)ا شهره»  بوستان الصنايع«ملك الكتاب شيرازي، 

صحوف «آ زاد بلگيرامي، » خزانة عامره«ميرحسين دوست،  » تذكرة حسيني«سرخوش، »  كلمات الشعرا«
مثالً در . توان ديد بندي را مي دستهها كاربرد چند روش  در بعضي تذكره. و غيره...) خليلخاني» ابراهيمي

محمود ميرزاي قاجار روش طبقه ايي » سفينة المحمود«، )جغرافيايي(آذر روش زماني و مكاني» آتشكده«
توان مشاهده  همين گونه دوره بندي را در آثار محقّقان معاصر نيز مي. و جغرافيايي، كاربست شده است

. س. اهللا صفا، ا ماني، صدرالدين عيني، ملك الشّعرا بهار، ذبيحگروهي از دانشمندان امثال شبلي نع. كرد
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ها، گروه  براگينسكي از روي زمان تاريخي، گروه دوم امثال ادوارد براون، حسين فريور به نسبت سالله
العابدين معتمن بر مبني موضوعات و احمد تفضلي بر اساس زبان تاريخ  ديگر چون هرمان اته، زين

مسئلة دوره بندي تاريخ ادبيات فارس و تاجيك را به طور جداگانه و علمي .اند دي كردهادبيات را دوربن
همچنين . اند بالدريف مورد بحث و بررسي قرار داده. ن.براگينسكي و ا. س.بار اول محقّقان روس ا

ئلة العابدين معتمن، نكهت سعيدي، اسداهللا حبيب، محمود فتوحي، عبدالنبي ستارزاده راجع به مس زين
براگينسكي دوره بندي تاريخ ادبيات را بر . س.از جمله ا. اند دوره بندي تاريخ ادبيات فارسي توقف نموده

به نظر ما دوره بندي تاريخ . حسابد مي» شده دوربندي سالله اي را كامالً كهنه«مبني قرنها پيشنهاد نموده، 
هاي مهم ادبي  زيرا حادثه و پديده. باشد ي نميادبيات فارس و تاجيك را فقط بر مبني قرنها انجام دادن كاف

بنا بر اين براي دوره بندي تاريخ ادبيات بايد قبل . هاي تاريخي مستقما سازگاري دارند نه هميشه با دوره
اين عاملها براي هر ادبيات يا . دهندة هر دورة ادبيات را به طور مشخّص تعيين كرد از همه عاملهاي تشكّل

در تشكّل دورة معين ادبيات گاه زبان، گاه محيط سياسي و . وانند متفاوت باشندت هاي آن مي دوره
به اين ترتيب به نظر ما در . باشند كننده مي اجتماعي و گاه محيط فرهنگي يا عوامل ديگر اساسي و حل

ر و دوره بندي تاريخ ادبيات ايران يا فارس و تاجيك استفاده كردن روش جامع و به اعتبار گرفتن معيا
 .باشد اند، ضرور مي عاملهاي گوناگوني، كه در تشكّل و رشد حيات ادبي اثر گذاشته

  
 .، دوره بندي، تذكره،روش تاريخي،،روش جامع ادبيات ايران  :كليدواژه ها
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  تحليل معناشناختي واژگان فارسي در شعر رؤبه بن عجاج

 دكتر سيد محمود ميرزايي الحسيني
  

ادب (ن دو زبان فارسي وعربي يكي از مباحث مهم وقابل توجه در ادبيات تطبيقي        تأثير وتأثر ميا
بررسي واژگان معرّب فارسي در دواوين شاعران عرب سير نفوذ انديشه . به شمار مي آيد) سنجشي

در اين مقاله سعي شده . وفرهنگ وتمدن ايراني را در زبان وفرهنگ وادب عربي به خوبي نمايان مي سازد
 با مطالعه ي دقيق ومكرر ديوان رؤبه بن عجاج شاعر دوره اموي، واژگان فارسي به كار رفته در است تا

بر اساس پژوهش هاي معرّب پژوهان ولغت )  واژه مي رسد30كه تعدادشان به (ديوان شعر نامبرده 
ده  وسپس به واژگان پرداخته ش» واژه شناسي«در اين مقاله ابتدا به . شناسان عرب وايراني بررسي گردد

وتغييرات بوجود آمده در صامت ها ومصوت هاي واژگان معرّب اشاره شده ودر پايان » تحوالت معنايي«
  .آن ها بررسي وتحليل گرديده است» حوزه هاي معنايي«
  

  .رؤبه بن عجاج، شعر عربي دوره اموي، تحليل معناشناختي، ادبيات تطبيقي:  كليد واژه ها
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 خطي كتابخانه گنج بخش درطبمعرفي كهن ترين نسخه

ميرزايي)پدرام(علي  

      
احيايِ نسخه هاي خطيِ . نسخه هاي خطي بازگويندة گذشتة درخشانِ تمدن وفرهنگ و زبان است      

كتابخانة گنج بخشِ . فارسي گشودن و ورق زدنِ برگ هايِ زرينِ تاريخ وتمدنِ ايران و زبان فارسي است 
در اين كتابخانه گنج هايي .  ثروت ايران را در خارج از كشور در خود نهفته دارد اسالم آباد ، بزرگ ترين

نهان شده است كه پس از زدودنِ گرد و غبار زمانه درخششِ آنها چشم را خيره و انسان را مسحور مي 
يكي از اين گنجينه هاي فراموش شده كتابي در طب از قرن ششم يا اوايل قرن هفتم است كه با . كند 

اول و آخرِ اين نسخه  افتادگي دارد ،  يك طرف آن .  در اين گنج خانه نهان مانده است 15597شمارة
 كتابِ ديگري در طب به متنِ اصلي افزوده 237 صفحه است ، از صفحة266نسخه داراي . جلد ندارد 
يريِ قديم  صفحة آغازين اثر را شامل مي شود كه با خط نسخِ تحر236متنِ اصليِ نسخه . شده است 

 سطر دارد وطول 11هرصفحه) . تقريباً رقعي( است 5/12 وعرض آن5/17طول كتاب . نوشته شده است 
در اين مقاله سعي مي شود تا .  كلمه درج شده است 70در هر صفحه حدود .  سانتيمتر است 10هر سطر 

ه توانايي هايِ زبانِ علميِ  اهم ويژگي هاي اين نسخة منحصر به فرد شناسانده شود تا بتوان بيش از پيش ب
زبانِ فارسي  پي برد و از سويي ديگر واژگانِ كهنِ از ياد رفتة  معرفي و معنا شوند و غنايِ زباني بيشتر 

  . گردد
  

  .نسخه خطي ، زبان فارسي ، طب ، گنج بخش: كليد واژه ها 
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  تجلّي ايهام در دستور

                         فروغ ميرزايي
  

آفريني در شعر دو معنايي يكي از موارد زيبايي. آفريني، زيباشناختي و احساس استر زبان زيبايي     شع
ايهام زيباترين و . انگيز خواهد نمودبودن واژگان است و اين دو بعدي بودن، سخن را بديع و شگفت

ن خويش گنجانده ترين آراية دروني است كه سخنور با به كارگيري آن دو معناي متفاوت را در سخهنري
انگيز بودن ايهام تا بدان شگفت. دارداست و ذهن خواننده را به تكاپو در دريافت مقصود خود وا مي

  .گيردزمان در يك بيت برعهده ميجاست كه گاه واژة داراي ايهام دو نقش دستوري متفاوت را هم
  كار رفته، به نماياندن و شرح دو در مقالة حاضر با استخراج برخي ابيات كه آراية ايهام در آنها به 

هاي دستوري متفاوت كه در آن شعر پذيرفته است بيان و معناي واژة موردنظر پرداخته شده و سپس نقش
  .بندي شده استدسته

  
  .زيباشناختي، ايهام، نقش دستوري، آراية دروني، دگرسازي: هاكليد واژه
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  شناسي زايا چوب نظريه واجبرخي از فرايندهاي واجي درلهجه اصفهاني در چار

  سادات ميرسعيدي عاطفه 
  )اصفهان(عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد خوراسگان 

  فرد رها زارعي
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد جهرم

   
ها  دهند، لذا تحليل دقيق هر يك از گويش نشدني از زبان را تشكيل مي بخش جدا 2»لهجه« و 1»گويش    «

دراين راستا مقايسة هر گويش يا لهجه ا زنظر آوايي، واژگاني، . تواند ارزشمند باشد ها مي و لهجه
دراين رابطه بررسي . شود ساختواژي، و نحو با زبان معيار بخش عمده و كليدي تحليل را شامل مي

 مورد توجه و هاي مختلف زبان فارسي امريست كه همواره فرايندهاي آوايي و واجي موجود در لهجه
لهجة «هاي واجي موجود ميان  مقالة حاضر، تفاوت. عالقة استادان و دانشجويان زبانشناسي بوده است

 و تنظيم قواعد 3دهد و به تحليل فرايندهاي واجي و فارسي معيار را مورد بررسي قرار مي» اصفهاني
بدين . پردازد مي7 »مدل معيار«و  6 »شناسي زايا واج« در چارچوب نظرية 5هاي مميز براساس مشخصه4واجي

زبانان و نيز استفاده از آنچه توسط ديگر  هاي الزم از طريق ضبط گفتار عادي اصفهاني منظور، داده
تحليل و بررسي حاضر . آوري شده، به دست آمده، با فارسي معيار مقايسه شده است شناسان جمع زبان

دهد،  شناسي زايا را از سوي ديگر نشان مي برتري واجهاي مميز را از يك سو و  اهميت كاربرد مشخّصه
تر قواعد واجي دست يافت و از  توان به تنظيم دقيق هاي مميز مي بدين صورت كه با استفاده از مشخّصه

توان به دانش واجي ناخودآگاه يك زبانمند بومي با لهجة  شناسي زايا مي طرفي با كاربرد مدل معيار واج
  .هاي بعدي لهجة اصفهاني مؤثر واقع شود تواند در انجام تحليل اين تحقيق مينتايج . خاص پي برد

  
، 8شناسي زايا، مدل معيار، ابدال هاي مميز، واج فرايندهاي واجي، قواعد واجي، مشخصه: ها كليدواژه
  .13، قلب 12، اضافه11، حذف10، ناهمگوني9همگوني

________________________________________________________________________ 
١‐ dialect  
٢‐ accent  
٣‐ phonological processes  
٤‐ phonological rules  
٥‐ distinctive features  
٦‐ Generative Phonology  
٧‐ Standard Model  
٨‐ sound alternation  
٩‐ assimilation  
١٠‐ dissimilation  
١١‐ deletion  
١٢‐ consonant epenthesis  
١٣‐ metathesis  
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  جلوه هاي نور و رنگ در مثنوي

  دكتر جليل مشيدي
  ار زبان وادبيات فارسي دانشگاه اراكدانشي

  طاهره ميرهاشمي
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك

  
  دگر انديشي موالنا از نگاه . مولوي انساني دگر انديش است كه هستي را با ديد خاص خود مي نگرد

بايد ذهن را از هرگونه پديدار شناسانه وي نشات مي گيرد كه به موجب آن براي شناخت راستين امور، 
پيش داوري و جانبداري خالي كرد به موجب همين طرز انديشه، مولوي نسبت به همه پديده هاي هستي 
نظري نسبي و به دور از تعصب دارد؛ اين نسبي گرايي منجر به ارائه نظرات متغيري درباره عناصر هستي 

ا با مروري بر مثنوي به نگرش موالنا نسبت در اين پژوهش، بر آنيم ت. شده است كه رنگ يكي از آنهاست
به اين پديده بپردازيم و با توجه به اين كه نور شرط اصلي و الزم براي ديدن رنگ است، به آن نيز 

  .خواهيم پرداخت
  

  . مولوي، مثنوي، رنگ، نور: كليد واژه ها
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  بررسي مفهوم آتش در دين زرتشت و ديوان حافظ

  دكتر اشرف ميكاييلي 
  ار دانشگاه محقق اردبيلياستادي

  جميله سهرابي
 دانشجوي كارشناسي ارشد                    

  
اَهللاُ نُور «. خدا در اسالم، نور آسمانها و زمين است.    آتش و نور، در همه ي مذاهب مظهر خداوند است

حافظ، نماينده ي فروغ مينوي آتش هم در دين زرتشت، و هم در ديوان ). 35/نور(» السموات و األَرضِ
آتش عالوه . است كه در دل هر كس جلوه اي دارد و براي زندگي و آباداني، او را گرما و نور مي بخشد

در ديوان حافظ، . بر اينكه نماد و رمزي از خداوند متعال است، داراي دو نقش مثبت و منفي نيز مي باشد
كه در بسياري از موارد، نقاط مشترك فراواني با دين زرتشت اين واژه بيش از هشتاد بار به كار رفته است 

البته ريشه ي همه اديان . دارد، كه بيشتر از همه شاعران، حافظ، از آموزه هاي زرتشتي تاثير گرفته است
بنابراين، در اين پژوهش سعي بر آن است كه به بررسي مفهوم . يكي است و خدا در رأس امور قرار دارد

 .تشت و ديوان حافظ پرداخته و وجوه اشتراك و افتراق آنها نيز بيان گرددآتش در دين زر
  

  . ديوان حافظ- دين زرتشت - آتش- دين :  كليد واژه ها
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  گونه هاي ترسيم حيوانات در ديوان رودكي

  مهدي ناصحي 
  كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي 
  محبوبه شادپي
   كارشناسي زبان وادبيات فارسي

   
م داستان هاي طبيعت وبخش عمده اي ازطبيعت يعني حيوانات در ميان ملل با سابقه نظير هند      تما

ويونان وايران يافته مي شود اين ملّت ها به دليل ريشه داشتن تحوالت ذهني خود،بيش از جوامع نوپا به 
وط به طبيعت وبه اولين اسطوره ها، اولين داستان هاي مرب. طبيعت به عنوان عمق هستي، نگريسته اند

انگيزه پرداختن به اين . طور اخص اولين جلوه هاي تشخّص بخشي به جانوران نيز به آنان تعلق دارد 
تا كنون . موضوع هم در اين مقاله ، نشان دادن خالقيت شعري رودكي درترسيم چهره حيوانات است

 جا تكميل وعرضه كند، مجموعه مدوني كه موقعيت جانورن را در شعر وادب وفرهنگ فارسي، يك
. به ويژه اين كه پژوهشي هم در توصيف حيوانات ديوان رودكي صورت نگرفته است.  فراهم نيامده است

در اين نوشتار مدخل ها بر اساس حروف الفبا تنظيم شده است و اگر مدخلي با دو نام يا بيشتر شهرت 
. ساير اسامي در خالل متن قيد شده استداشته، بر اساس نام معروف تر در فهرست قرار گرفته است و 

در آغاز ريشه واژگاني، سپس نوشتارهاي اوستايي و نوشتارهاي پهلوي، ذكر گرديده است، پس از آن به 
تحليل و بررسي نقش زيبايي شناسي و نشان دادن جلوه هاي گوناگون جانوران در حوزه خيال و تصوير 

جنبه هاي تشبيه و ساير آرايه هاي ادبي . داخته شده استپردازي هاي متنوع ديوان رودكي سمرقندي پر
به ابياتي كه در وصف . كه بر پايه تشبيه بنا شده و تركيب هاي وصفي به اين بخش مربوط مي شود

نتيجه اي كه از اين مقاله حاصل مي . حيوانات است و حكم مثل سائر پيدا كرده، نيز توجه شده است 
ي در پردازش و معرّفي خصوصيات جانواران، آن هم در دوره هاي شود عالوه بر قدرت بيان رودك

آغازين شعر، بسامد باالي نام حيوانات است و مي تواند مبين اين نكته باشد كه اگر آثار كامل او به دست 
  . ما مي رسيد مجموعه اي رنگارنگ از حيات حيوانات پيش رويمان قرار داشت

  
يت هنري، طبيعت، خصوصيات حيوانات، گونه هاي توصيف، نقش ديوان رودكي، خالّق: كليد واژه ها

  زيبايي شناسي
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  هاي فارسيِ مرزيِ ايران و افغانستانتعامل گويش

  محمدامين ناصح
  دانشگاه بيرجند

  
از حوالي تايباد در خراسان ( كيلومتر نوار مرزي مشترك 400     دو كشور ايران و افغانستان با بيش از 

از گذشته تا كنون عالوه بر روابط تجاري حاصل از همجواري، ) در خراسان جنوبيرضوي تا نهبندان 
زبان و اقوام هزارة فارسي(هاي مختلف زباني تعامالت زباني و گويشي متنوع و در خور توجهي در حوزه

ه در آن، اند كه كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است و طبعاً نقشة گويشي كداشته) نيز بعضاً اقوام پشتوزبان
ها در مجاورت مستعمرات خود در حضور انگليسي. ها مشخص شده باشد، وجود نداردمرز اين گويش

هاي دولت انگليس در اين نواحي به موازات جنگ جهاني هاي اخير و نيز استقرار اردوگاهقاره در سدهشبه
اي شغلي و افزايش هو همچنين عواملي چون جنگ فرسايشي در افغانستان و از سويي كاهش فرصت

آهنگ تحوالت گويشي و داد و ستد زباني را در اين خطّه شتاب هاي اخير، ضربمهاجرت در دهه
 Aerial(اي شناسيِ منطقهگيري از الگوهاي ردهنگارنده در اين مقاله بر آن است تا با بهره. بخشيده است

Typology (اي خراسان رضوي و جنوبي از ههاي مرزي استانبه بررسي تطبيقي منتخبي از گويش
از يك سو ) هاي قُهستان قديمبخشي از گويش(جمله بيرجندي، نهبنداني، قايني، خوافي، جامي و تايبادي 

ها را در نگاه كالن پرداخته و كيفيت تعامل اين گويش) ويژه هراتبه(هاي فارسي افغانستان و گويش
هاي مورد استفاده در اين پژوهش، از طريق مراجعة هالزم به ذكر است كه داد. مورد مطالعه قرار دهد

وران بومي و تكميل پرسشنامة مربوط گردآوري وسيلة مصاحبه با گويشمستقيم پژوهنده به محل و به
توان به نظام هاي فارسي مورد اشاره، ميهاي موجود ميان گويشها و تفاوتاز بررسي شباهت. شده است
هاي دستوري را رديابي و ا دست يافت و داليل احتمالي برخي از تفاوتهشناختي اين گويشغالب رده

زني كرد و نهايتاً گام ديگري در راستاي شناخت بهتر جغرافياي زبان فارسي و تعامالت زباني و گمانه
  .گويشي آن برداشت

  
گيري ان، قرضهاي فارسيِ افغانستان، جنوب خراساي، مرز زباني، گويششناسيِ منطقهرده: هاكليدواژه

  .واژگاني
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  داليلي چند بر توارث گويش بهديني از صورت جنوبي فارسي ميانه ساساني

  فريبا ناصري كوهبناني
    كارشناسي ارشد

  
     در دوره پيش از اسالم   به جاي گونه اي واحد و رسمي از زبان، ما با سيالن صوري چندگانه از 

 دوره  ساسانيان نيز زبان ها و گويش هاي متعددي در نواحي در . زبان هاي ايراني  رو به رو هستيم 
وسيعي از ايران موجود بوده امازبان رسمي اين سلسله  كه ما آن را   فارسي ميانه ساساني مي خوانيم 

و جنوب )دري(مسلما خود زير شاخه هايي يافته است  به ويژه كه  به دو شاخه اصلي تر در شمال 
شاخه جنوبي فارسي ميانه ساساني خود نيز دراواخر دوره ساساني و قرون  .  منشعب شده  است) پهلوي(

در قرون ) به خط اصطالحا پهلوي(آثار  مكتوب زرتشتي.  اوليه  اسالم به گونه هايي متفاوت  تقسيم شد
  وارث همين گونه زباني  دانست و   آثار زباني -دليل خصايص  مشابه اشبه -اوليه اسالمي را مي توان 

. اين گونه  را  كه به پهلوي به كتابت درآمده،  مي توان امروزه در گويش رايج بهدينان يزد و كرمان ديد
 واژگان و ساختار  از دو هدف نوشتار پيش رو همانا آوردن  شواهد و ادله اي چند  در زمينه آواشناسي،

 ميانه ساساني  است كه نهايتا گويش بهدينان كرمان و يزد و قياس و تقابل آن دو با صورت جنوبي فارسي
 سده 4-3اثبات مي كند گويش بهدينان، دنباله  زبان  فارسي ميانه ساساني در جنوب  است كه در طي 

  .     نگاشته و گردآوري شده است) پهلوي( پس از اسالم آثاري از آن  به خط رايج آن دوره
  

انه ساساني، آثار  مكتوب زرتشتي، خط پهلوي، گويش بهدينان يزد و كرمان، زبان  فارسي مي: كليدواژه ها
 .خصايص آواشناسي و زبان شناسي
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  ي نظاميهاي ادبيات غنايي در سه منظومهترين جلوهبررسي اصلي
  )پيكرخسرو و شيرين، ليلي و مجنون، هفت(

  فرشته ناصري
  دكتر عبدالحسين فرزاد
  ،دكتر اميرحسين ماحوزي

  
 بزرگي از احساسات و تفكرات انساني است كه تمامي وجوه ي بخش ادبيات جهان در بردارنده

همگي اشاره ... ادبيات حماسي، پايداري، غنايي، عرفاني و. گيرد زندگي فردي و اجتماعي آن را در بر مي
. اي بزرگ از متون دارند كه هر يك به فراخور موضوع، حقايقي از تمدن بشري را در بردارند به مجموعه

چون ي بيترديد نمايندهي ادب فارسي، بيترين و تواناترين شاعران عرصهيكي از بزرگنظامي، به عنوان 
در . بديلش الگوي شاعران و ادباي زيادي قرار گرفته استي بيگانهو چراي ادبيات غنايي است كه پنج

» پيكرفته«و اثر قدرتمند و داستاني » ليلي و مجنون«، »خسرو و شيرين«ي ميان آثار وي، سه مجموعه
شناسانه و  هاي زيبايي كه به دليل ويژگي. روند ترين آثار غنايي ادبيات فارسي به شمار ميجزء مهم

. شود ها، جزوي از اين گنجينه محسوب مي هاي آشكار عشق، زن، بزم و طرب و موسيقي در آن جلوه
ها در ات جهان و كاويدن آنهاي ادبيترين شاخههاي ادبيات غنايي، به عنوان يكي از اصلي بررسي ويژگي

دست ايراني چگونه و تا چه اندازه توانسته دهد كه اين شاعر توانا و چيره ي مذكور نشان ميسه منظومه
هاي ادبيات ترين ويژگيدر اين مقاله به بيان محوري. را به خوبي ادا كند) غنايي(است حق اين نوع ادبي 
  .پردازيم رفته شده و مطرح گشته است ميي نظامي به كار گغنايي كه در سه منظومه

  
  .پيكرنظامي، ادبيات غنايي، خسرو و شيرين، ليلي و مجنون، هفت: كليد واژه ها
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  هاي متن تا گشايش اليه هاي فهم از خوانش سايه

  قاسم نامدار
  كارشناس ارشد ادبيات فارسي دانشگاه
  انسيه سلطاني

  تبريزكارشناس ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم 
  

       ادبيات شكوهمند فارسي و متون ارزشمند آن عالوه بر مفاهيم ارزنده صاحب روساخت هاي دامنه 
آموزان و  ادبيات به خصوص دانش ي پژوهان رشته از جمله   مقوله ي مهمي كه دانش. داري است

. ن قديم و جديد استاند خوانش و قرائت متو  دانشجويان و به صورت عام تر فارسي زبانان با آن مواجه
خوانش متون در سايه ي حسا سيت هاي مثبت اهل زبان آثار كارگشايي با خود دارد به گونه اي كه 

 ي خوانش  ژه           مقصود از وا. بازتاب تأثيركذار آن در ساير درس ها و گرايش هاي علم قابل مشاهده است
در حوزه هاي علمي و ادبي به گونه اي صحيح در اين مقاله روخواني و روان خواني متن هاي فارسي 

اين ابتدا به واكاوي اهميت خوانش متن و لزوم آموختن متن خواني صحيح مي پردازد و سپس  بر بنا. است
در پي اين است كه اثبات كند آيا براي خوانش صحيح معيارهايي مي توان جستجو كرد؟ در ادامه به اين 

نتايج . ج شده از چنين خوانش در چه شمايلي قابل مشاهده است پرشس مي انديشد كه گشايش هاي منت
  .حاصل از مقاله ي حاضر در موارد زير خالصه مي شود

  .متون متنوع ادبيات فارسي از جمله سرمايه هاي گرانبهاي ما فارسي زبانان است -
قرائت صحيح، معيارهاي به خصوصي دارد كه با رعايت آنها مي توان به اهداف صاحب اثر  -

 .دست يافت

 .خوانش متون ضمن نماياندن دورنماي انديشه ي خود فوايد گسترده اي براي خواننده دارد -

        .قرائت صحيح و فكر مسلط بر اثر با فهم مخاطب رابطه اي تنگاتنگ دارند -

  
 .خواني، فارسي زبانان، متون فارسي، خوانش نظم ونثر، متن: كليدواژه ها



730  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  موالنا و خواب سور رئاليستي

                                                                                             سميه نبوي
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز

  اعظم حسيني
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز

  
از،  ذهن انسان را به خود مشغول كـرده و هـر كـس از                      دنياي خواب با تمام راز و رمزهايش از ديرب        

اي، و اديب از منظـري جداگانـه بـه          بعدي به اين مسأله نگريسته و سخن گفته است؛ روانشناسي از زاويه           
يابنـد و بـاز از هـم        ي مشترك تالقي مـي    هاي متفاوت در يك نقطه    اند؛  گه گاه نگاه    دنياي خواب نگريسته  

ب ادبي، سوررئاليسم بر اهميـت خـواب در شـناخت جهـان و در پـي بـردن بـه                     از ميان مكات  . گريزندمي
 خواب به   - به ويژه عرفان موالنا    – تاكيد دارد؛ در عرفان اسالمي نيز        - گاه بسيار بيشتر از بيداري     -واقعيت

هـا  ي بيـان او گـاه بـه سوررئاليـست         عنوان يك منبع الهام مورد توجه است؛ نگاه موالنا به خواب و شيوه            
هـاي نگـاه ايـن دو       هـا و گريـز گـاه      اي گـذرا بـه برخـي تالقيگـاه        ي حاضر، اشاره  مقاله.  شودزديك مي ن

هـا،   هاي پژوهش نشان داد كه در نگـاه سـور رئاليـست           يافته. به خواب است  ) موالنا و سوررئاليسم  (مكتب
والنـا بـه ايـن نظـر        ي داستان پـردازي م    توانند در فرا واقعيت يكي شوند و گاه شيوه        خواب و واقعيت مي   

شود و هر دو يكـي  هاي موالنا، مرز ميان خواب و بيداري شكسته مي شود؛ گاه در داستان   بسيار نزديك مي  
تواننـد هـر دو تعبيـر و جزئـي از يـك             ها، خواب و بيداري مي    چنان كه از نظر سوررئاليست    هم. شوندمي

 در عرض يا تداوم هم جريان دارند؛ گاه بيداري          تر در زندگي باشند، از نظر موالنا نيز اين دو         واقعيت كلي 
اي ها،  نـشانه   خواب براي موالنانيز مثل سور رئاليست     . تعبير خواب است و گاه، خواب، تعبير بيداري فرد        

  .سازداست كه گاه واضح و گاه مبهم،  مسير زندگي فرد را مشخص مي
  

  . ،مكتب ادبي  ،موالناسوررئاليسمخواب، : كليد واژه ها
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داستان پادشاه جهود كه (كاركردنظريه تحليل روايي گرماس در بررسي داستاني از مثنوي

  )نصرانيان را مي كشت از بهرتعصب
 دكتر عليرضا نبي لو

 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم

 
نتخاب از مثنوي مولوي ا»پادشاه جهود كه نصرانيان را مي كشت از بهر تعصب«     در اين مقاله داستان 

شده و پس از بيان مقدماتي دربارةساختار روايي، اين داستان با توجه به نظريةگريماس تحليل شده 
گريماس از روايت شناسان ساختارگرايي است كه با طرح نظريةكنشگرانِ روايت و جفت هاي .است

د و الگوي مورد متقابل در آنها و زنجيره هاي روايي،شيوةنويني را در بررسي و تحليل روايت پديد آور
نظر او با توجه به تمركز بر روابط حاكم ميان شخصيت هاي روايت،سازگاري خوبي با بسياري از انواع 

در اين پژوهش ضمن معرفي نظريةاو،سعي شده است داستاني از .داستاني زبان و ادبيات فارسي دارد
چنان .ايتگري موالنا بهتر نمايان شودمثنوي با اين نظريه تحليل شود تا نظام مندي رواييِ مثنوي و طرز رو

پادشاه : فرستنده:كه ديده خواهد شد در اين داستان شش كنشگر مورد نظر گريماس عبارتند از
دين : امير،رقيب12نصارا و :حفظ دين يهود وممانعت از نشر دين عيسوي،ياريگر: وزير ،هدف:جهود،فاعل

هر كدام از كنشگرها نقش مهمي در . يهوديانپادشاه جهود و ساير : عيسي و تفكرات مسيحي،گيرنده
پيشبرد روايت دارند و كانون مركزي روايت،وزير و حفظ دين يهود و ايجاد شكست در دين عيسي است 

از سوي ديگر در اين روايت سه .و ساير كنشگرهاي دخيل در روايت،حول اين دو كنشگر مي چرخند
سيم است كه به ترتيب از كوشش ها و نزاع ها،رفتن ها و زنجيرةرواييِ اجرايي،انفصالي و پيماني قابل تر

اين بررسي نشان مي . برگشتن ها،عهد و پيمان ها و قول و قرارهاي حاكم بر اين داستان حكايت مي كنند
  .دهد كه داستان مذكور از ساختار و زنجيرةروايتي جامع و منظمي برخوردار است

  
  . گريماس ،كنشگر، زنجيره هاي روايتي، ساختارداستان پادشاه جهود،روايت ،: كليدواژه ها
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  فرهنگ الفبايي كنايه در كليله و دمنه
  سلما نتنج 
  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

  زهرا جوكار تنگ كرمي 
  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

  
و به بررسي .  است     اين مقاله كه تحت عنوان فرهنگ الفبايي كنايه در كليله و دمنه گرد آوري شده

از آنجا كه كتاب كليله و دمنه به . نحوة به كار گيري كنايات و انواع آن در كتاب كليله و دمنه مي پردازد 
مي توان انواع كنايه را در آن مشاهده كرد در اين فرهنگ الفبايي، كنايه و انواع .نثر فنّي نوشته شده است

  . خفا مورد بررسي قرار مي گيردآن از لحاظ نوع مكني عنه ، از نظر وضوح و
  

  .كليله و دمنه، فرهنگ، كنايه: كليدواژه ها
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  فرهنگ الفبايي استعاره در كليله ودمنه
  سلما نتنج 

   ارشد زبان و ادبيات فارسيكارشناسي 
  زهرا جوكار تنگ كرمي 

  شناسي ارشد زبان و ادبيات فارسيكار
  

و به بررسي . تعاره در كليله و دمنه گرد آوري شده است      اين مقاله كه تحت عنوان فرهنگ الفبايي اس
از آنجا كه كتاب كليله و دمنه به . نحوة به كار گيري استعاره و انواع آن در كتاب كليله و دمنه مي پردازد 

: كه در اين فرهنگ مي توان . مي توان انواع استعاره را در آن مشاهده كرد.نثر فنّي نوشته شده است
فرهنگ الفبايي مستعارمنه،فرهنگ الفبايي استعاره مكنيه و )استعاره مركب ( يي استعاره تمثيليه فرهنگ الفبا

انواع آن ، از لحاظ جامع ، از لحاظ وضوح و خفا، فرهنگ الفبايي استعاره مصرحه و انواع آن ، از لحاظ 
ز لحاظ وضوح و جامع ، از لحاظ وضوح و خفافرهنگ الفبايي استعاره تهكميه ، از لحاظ جامع ، ا

  .كه در مقاله بدان مي پردازيم.خفا،فرهنگ الفبايي مستعارله را مشاهده كرد
  

  .كليله و دمنه، فرهنگ، كنايه: كليدواژه ها
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  گري داستان موسي و شبان درشيوه روايت
  هاي آن  بر اساس نظريه ژنتمثنوي مولوي و زير متن

  فاطمه نجاتي خالقي
  گاه فردوسي مشهددانشجوي كارشناسي ارشد دانش

  عبداهللا رادمرد
  عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد

  
ي ادبي بر ساختار روايي متكي ي ادبي بوده است و مطالعه     نظريه روايت شعبه اي فعال از نظريه

است، كه جامع ترين و قائم به ذات ترين چارچوبي كه تاكنون براي تحليل متون روايي پيشنهاد شده 
به دليل آن كه ادبيات داستاني كهن . ژرار ژنت دارد)narrative Discource(فتمان رواييريشه در گ

پارسي با داشتن روايات منظومي همچون مولوي سرشار از جلوه هاي  گوناگون كاربرد روايت است  بر 
موسي و اين عقيده شديم  براي نشان دادن چگونگي شيوه روايتگري  راويان انان به مقايسه ميان داستان 

شبان كه ميان تفسير ابوالفتوح، عقد الفريد، شرح نهج البالغه و حليه االوليا كه در حكم ماخذ مثنوي 
فرض مسلم ما اين است كه مولوي از روش هاي . ي ژنت بپردازيمباشد براساس نظريهاست، مشترك مي

 گذاري مكرر در روايت داستان پردازي بيشتري از راويان ديگراستفاده كرده است وي از طريق ارزش
خويش به اصالح نظام ارزشي شخصيت از طريق كنش و گفتار پرداخته و همچنين عنصر زمان در روايت 

در روايات تفسير ابوالفتوح و حليه االواليا با نوع جديدي از بسامد . مولوي پوياتر از روايت ديگر است 
  .ژنت نيامده استآشنا شديم كه تعريفي براي اين نوع از بسامد در نظريه 

  
 .روايت شناسي، ژنت و داستان موسي و شبان: كليدواژه ها
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 سعيدا نقشبندي يزدي و سبك هندي

  دكتر محمد رضا نجاريان
   دانشگاه يزد-استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي 

  فاطمه بهاري فر
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 

  
 از شاعران يزدي تبار قرن يازدهم هجري قمري و معاصر شاه سعيد نقشبندي يزدي متخلّص به سعيدا

سليمان صفوي است كه با تخيل قوي و انديشة ژرف خود نغمة سبك هندي را به گوش جان ها خوش 
  :نواخت

 

عيدا ، سعي در رقّت فكر و خيال، مضمون آفريني، تركيبات بديع ،غرابت در از ويژگي هاي شعر س
 .است» معني بيگانه«تشبيهات و استعارات، تكرار قافيه و ايراد نكات باريك و به اصطالح خودش 

 و زبان سعيدا آميخته اي از ويژگي هاي سبكي و ادبي دورة پيش از او و سبك هندي از آنجا كه سبك
شاخص شده است در ديوان او در حد »كثرت«است و بسياري از ويژگي هاي سبك هندي كه با واژة 

  .تعادل وجود دارد ؛ نگارندگان برآنند تا جايگاه شاعر را در سبك هندي تبيين كنند
  

  . نقشبندي، سبك هندي، شعر فارسي،مضمون آفريني، تكرارسعيدا: كليد واژه ها

نگفته هيچ كس بر وزن ابروي تو مصراعي
 

مگر خطت كند بر پشت لب تضمين ابرو را  
) 15، ص ديوان(

معني بيگانه خواهد آشنا شد ز آب چشم
 

خواهم كرد آخر خارخار خويش را سير  
) 7 ديوان، ص(
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  هاي عرفانينامههاي ادبي و جايگاه تاريخي مناقبويژگي

  بهمن نزهت
   استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه

  
 و  كه در عرفان هستندهاي عرفاني از لحاظ نوع شناسي يكي از انواع برجستة ادب فارسيمناقب نامه

ادب فارسي به كمال رسيده و به عنوان كتاب راهنماي مشايخ بزرگ عرفان اسالمي سندي معتبر قلمداد 
اند، كتبي است كه هاي عرفاني آن را سرمشق خود قرار داده نمونة عالي و مقتضي كه مناقب نامه.اندشده

مال و رفتار و خوي و اند و در آن سخنان و اعبه نگارش در آمده) ص(در سيرت حضرت نبي اكرم 
ها نيز به تقليد از اين سيره نويسي شكل گرفته و مناقب نامه. اندخصلت حضرت را به تفصيل بيان نموده

 اهميت و .سعي شده تا ابعاد واقعي عرفان اسالمي در رابطه با مشايخ بزرگ عرفان تشريح و تبيين شود
ة اول محرز و مسلم است و تا حدودي معضالت ها به عنوان منبع بسيار مهم و درجنامهافادت مناقب

هاي فارسي هم به لحاظ روش كار و هم به محتوا و سبك اين رساله.تاريخ ادبيات عرفاني را حل مي كند
از اين . اند، وضع شاخصي داردهاي عرفاني كه با زبان و بيان خاصي روايت شدهسبب تعاليم و آموزه

قب العارفين احمد افالكي را از آثار برجستة عرفان و ادب فارسي مي ميان مناقب اوحد الدين كرمانيو منا
هاي هفتم و هشتم در دو مكتب نامه تحوالتي كه در خالل سدهبا مقايسة اين دو مناقب. توان قلمداد كرد

-هدف اصلي ما در اين جا مطالعه و بررسي محتوا و ويژگي. شودمهم عرفاني روي داده است، آشكار مي

هايي از آن است كه در عرصة مطالعات عرفاني و ها و برجسته ساختن جنبهنامهادبي مناقبهاي نوع 
  .نحوة رشد و گسترش عرفان اسالمي مي تواند مورد توجه واقع شود

  
  .افالكي، اوحد الدين كرماني، عرفان اسالمي، مناقب العارفين، مناقب نامه، مولوي: هاكليد واژه
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  بي تذكرة االولياء  در مطالعه و  بررسي نوع اد

  عطار» تذكرة االولياء«عرفان و ادب فارسي با  تأكيد بر 
دكتر بهمن نزهت                    

  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه 
  مدينه مهدوي         

  آموختة كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه دانش
  

هادرفرهنگ اين تذكره.ترين آثار تاريخي و معنوي يك ملت استترين و مهمتذكرةاالولياها از باارزش    
و ادب اسالمي ابتدا به زبان عربي و به صورت بسيار روشمند و منسجم تأليف يافت و سپس در ادب 

-شابوري و نفحاتالصوفية خواجه عبداهللا انصاري، تذكرةاالولياي عطار نيفارسي نيز متداول شدوطبقات

 آثار ياد شده در حقيقت از اهم منابع عرفاني .هاي عالي آن در ادب فارسي استاالنس جامي نمونه
كنند هاي گوناگون عرفاني را معرفي ميها و فرقههستند كه گاهي به عنوان يك منبع متقن و موثقي ديدگاه

ي از جزئيات زندگي آنان را در خود و گاهي نيز به صورت يك منبع مهم تاريخي سرگذشت عرفا و برخ
هاي حاوي سخنان اولياء ريشه در كار سترگي دارد كه از قرن دوم سنّت تأليف مجموعه. اندحفظ كرده

 تذكرةاالولياء .و صحابة آن حضرت آغاز شد)ص(پيامبر) احاديث(هجري براي گرد آوري افعال و اقوال 
ها و تعاليم رفان و مشايخ بزرگ صوفيه است كه هم ديدگاهعطار كتابي فراهم آمده از حكايات و اقوال عا

هاي عرفاني عرفا را در خود حفظ نموده و هم جزئيات زندگي آنان را به زيبايي به تصوير كشيده و آموزه
 عرفاني بسيار شيوا و ارزشمندي است كه مؤلف آن شاعر بزرگ عرفان و - اين كتاب يك اثر ادبي.است

اين كتاب بيانگر لحظات وآنات زندگاني و . باشدهاي عرفاني نيز مياي مثنويادب فارسي است كه دار
تجارب عرفاني اوليا و عرفاي مشهوري است كه عطار آن را  با اسلوب بيان خاص خود و با شيوة 

توان گفت كه نوع ادبي تذكرةاالولياء،در عرفان و ادب فارسي با در حقيقت مي. شاعرانه تأليف كرده است
هاي زندگي عرفا و اوليا با حكايات و روايات در حقيقت در اين اثر داستان. شودثر عطار آغاز مياين ا

در اين . اسالمي عجين شده است و عطار آنها را با قوة خيال خود به زيبايي پرورده و بيان نموده است
عربي و در آثار سلمي و در  ريشة آن را در زبان تذكرةاالولياء،هاي مهم نوع ادبي مقاله براي شناخت جنبه

در ادامه براي روشن شدن چگونگي اين سير، در . ايمزبان غربي از بيوگرافي تا هاگيوگرافي بررسي نموده
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هاي هر يك از اين آثار بيان شده است؛ سپس به االنس، ويژگيالصوفيه و نفحاتضمن بررسي طبقات
  .ستهاي تذكرةاالولياء عطار پرداخته شده ابررسي ويژگي

  
  .، عرفان و تصوف اسالمي، نوع ادبياالنسالصوفية،نفحاتتذكرة االولياء، طبقات: كليدواژه ها



 739  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
  بررسي قهرمان و قرباني در سنت ادبي ايران، با رويكردي فمنيستي به كتاب كليله و دمنه

 اكرم نظري 

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه گيالن
  سيده مانلي هاشميان

  رشناس ارشد زبان و ادبيات فارسيكا
  

تقابل . ستيزي به عنوان رسمي شايع همة آثار ادبي را شامل شده است      در ادبيات كالسيك ايران، زن
انگاري افراد  قرباني در فرهنگ لغت مردساالر، نشان از نگاه جنسيتي به مقولة شخصيت_دوتايي قهرمان
بخش خالقان آثار دربارة  اي ادبي ما نيز رسوخ پيدا كرده و الهامه پردازي اين ديد، در داستان. جامعه است

هنگامي كه زنان به عنوان شخصيت اول و قهرمان . هاي اول داستانشان بوده است پرورش شخصيت
هاي ارائه شده از مفهوم  كنند؛ چرا كه مترادف شوند، در واقع نقش قرباني را ايفا مي داستان معرفي مي
ها زنان به  در اينگونه داستان. پذير و ضعيف بوده است ،كنش ار ادبي همواره منفيزنانگي در كلية آث

اي  شوند و چهره كاري و خيانت مشغول مي گري، فريب صورت قهرماني كامياب تا پايان روايت به جلوه
خورده است كه مورد ستم جنسي ضعيف  شود، فردي مظلوم و فربب ها ارائه مي كه از مردان اين داستان

 يافته است كه با  هاي زنانه نمود پردازي در اثر كليله و دمنه موارد زيادي از شخصيت. قرار گرفته است
گذاريهاي ارائه شده نسبت به زن،  تحليل شخصيت زنان در نقش قهرمان و قرباني و با توجه به ارزش

در اين اثر . ررسي قرار دادتوان ديد جامعة ادبي ايران را نسبت به اين جنس در آن دوره مورد نقد و ب مي
سازند ، پرداختيم و از اين رهگذر دريافتيم اين دنياي  به بررسي اين موضوع كه مردان چگونه زنان را مي

 .آفريند مطلوب مردان است كه شخصيت زنان را مي

  
  .    پردازي ادبيات كالسيك ايران، داستان، قهرمان، قرباني، زن، شخصيت: كليدواژه ها



740  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  ينيستي قصه هاي پريان در ايرانقرائت فم
  اكرم نظري
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه گيالن
  محبوبه حسن زادة يزد نيا
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  
از آنجا كه اين قصه ها در بي زماني .    قصه ها و افسانه ها نقشي مهم در روند اجتماعي شدن افراد دارند

و همواره در آنها از قهرماناني خاص تجليل مي شود، مي توان به ناخودآگاه جمعي قوم رخ مي دهند 
در اين خاطرات اسطوره اي، از اهداف، آرمان ها و تابوهايي سخن به ميان آمده است كه . نسبتشان داد

نظر به جامعة مورد خطاب اين قصه . شاخصي مهم براي تعيين هنجارهاي يك جامعه محسوب مي شوند
ا، ظرافت اهميت آنها را بيشتر مي كند؛ چرا كه مهمترين مخاطبان اين نوع ادبي كودكان هستند كه با ه

شنيدن و به خاطر سپردن قصه هايي غالباً تكراري، از اصول، عقايد و عرف اصلي جامعه مطلع مي شوند 
ني هستند كه مردان و اينان همان دختران و پسرا. و در بزرگسالي همين آموخته ها را به كار مي گيرند

از اين رو بررسي محتواي اين قصه ها امري . زنان آينده و آموزگارانِ فرهنگ به نسل پسين مي شوند
افسانه هايي كه بنا به خواست سنت مردساالر، زناني منزوي، مطيع و پله اي براي . ضروري مي نمايد

ار محتوايي قصه هاي ايراني از ديد نقد در اين پژوهش، ساخت. تكامل مردان به اجتماع هديه نموده اند
فمينيستي مورد بازخواني قرار مي گيرد تا از اين رهگذر ديد غالب جامعة كهن به مردساالري بهتر 

  .شناسانده شود
  

  .قصه هاي پريان، اجتماع، مرد ساالري، فمينيستي، ايران: كليدواژه ها



 741  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

  
 شخصيت و شخصيت پردازي در داستان گاوغالمحسين ساعدي

  عبدالناصر نظرياني
   علي علي زاده اصل

 
براي اينكه شخصيت ها خوب . شخصيت ها از مهمترين عناصر در ساختار داستان به شمار مي روند

شخصيت پردازي به دو طريق مستقيم و غير مستقيم انجام . شناخته شوند، نياز به شخصيت پردازي هست
ه طور ناخود آگاه با شخصيت ها آشنا مي شود و در در شخصيت پردازي غير مستقيم خواننده ب. مي شود 

شخصيت پردازي غير مستقيم از . موقعيت هاي مختلف جنبه هاي متفاوتي از شخصيت ها را مي بيند
اينگونه شخصيت . شخصيت پردازي از طريق رفتار، گفت و گو ، نام و محيط. چهار طريق انجام مي شود

ذهن مخاطب بماند و همان طور كه داستان جلو مي رود پردازي باعث مي شود شخصيت ها بهتر در 
در اين مقاله با نقد و بررسي داستان گاو غالمحسين ساعدي از مجموعه . شخصيت ها آشكارتر مي شوند

عزاداران بيل و انواع شخصيت پردازي غير مستقيم، به اين نتيجه مي رسيم؛ از آنجايي كه غالمحسين 
در . ت، از روش شخصيت پردازي غير مستقيم بيشتر استفاده كرده استساعدي نمايشنامه نويس بوده اس

  . يك كالم مي توان گفت ساعدي تا حدودي ويژگي هاي نمايشنامه را در داستان هايش آورده است
 

  .داستان كوتاه، داستان گاو، شخصيت، شخصيت پردازي، روانشناختي، غالمحسين ساعدي: كليد واژه ها
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   نوجوان در آثار داستاني هوشنگ مرادي كرمانيبررسي شخصيت كودك و

    عبدالناصر نظرياني
  عضو هيات علمي دانشگاه اروميه
  علي علي زاده اصل

  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي
 

    اكثر شخصيت هاي اصلي آثار داستاني هوشنگ مرادي كرماني كودك و نوجوان هستند؛ اگر چه ايفاي 
اين امر نشان مي دهدكه نويسنده ترجيح داده . خصيت ها بر عهده مردان گذاشته شده استنقش اين ش

شخصيت در عناصر داستاني به ايستا و پويا، ساده . بيشتر از شخصيت هاي اصلي و فرعي مرد استفاده كند
 در. شخصيت  عنصر اصلي تشكيل دهنده ي داستان است. و جامع، اصلي و فرعي تقسيم بندي مي شود

اين  مقاله شخصيت ها هم از لحاظ عناصر داستاني و هم از لحاظ روانشناسي شخصيت،  خصوصيات 
رفتار با خانواده، خويشاوندان، همسايگان، : اخالقي و رواني، رفتار با افراد و گروه هاي مختلف از قبيل

 اقتصادي، ، وصف جسماني، وصف لباس، وصف خانه، رفتارهاي...معلم، موجودات زنده و بي جان و
بررسي ها نشان مي دهد . باورهاي مذهبي و باورهاي خرافي شخصيت ها مورد ارزيابي قرار گرفته است

از آنجايي كه اين داستان ها به . كه نويسنده به خصوصيات اخالقي و خانواده اهميت بيشتري قائل است
يم تا با بسط كامل رفتار صورت ناخود آگاه در تربيت كودك و نوجوان تاثير مي گذارد، سعي كرده ا

 .شخصيت هاي داستاني  نويسنده، تاثير آنها بر خوانندگان، افزون تر و نمايان تر گردد

  
  .ادبيات داستاني، هوشنگ مرادي كرماني، شخصيت، كودك و نوجوان: كليد واژه ها
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  مختصات زباني استعاره در شعر معاصر

  دكتر عفت نقابي
  تهراناستادياردانشگاه تربيت معلّم 

  سيده مينا مصطفوي            
  

در اين مقاله برآنيم كه مختصات زباني استعاره در شعر امروز را در شعر پنج شاعر برجسته ي معاصر      
به همين جهت ابتدا به كاربرد انواع واژه هاي . نيما، اخوان، شاملو ،نادرپور و سپهري بررسي نماييم: 

 استعاره پرداخته و سپس ساختارهاي نحوي استعاره را در انواع عاميانه ،فرنگي ،كهنه و نو در حوزه ي
 وصفي، تركيبات نو و صفت هاي متعدد براي –تركيبات وصفي اعم از تركيبات وصفي مقلوب ،اضافي 

و در پايان از انواع استعاره ي تبعيه در شعر معاصر سخن گفته و كاربرد .يك موصوف بررسي نموده ايم
  .ر معاصر توضيح داده و به ساختار استعاره ي نويني در شعر امروز اشاره كرده ايمبرجسته ي آن را در شع

  
  .استعاره، مختصات زباني استعاره ، شعر معاصر، ساختارهاي نحوي  استعاره : كليد واژه ها 
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  در اشعار شفيعي كدكني) پارادوكس(متناقض نما 

  فاطمه نگاري 
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  
 يكي از امكانات زبان براي برجسته سازي كه با شكستن هنجار زبان و عادت ستيزي باعث ايجاد لذت    

متناقض نما به وسيله ي آشنايي زدايي ، ابهام ، . مي باشد) paradox(هنري    ميشود ، متناقض نما
از شاعران معاصر شفيعي كدكني يكي . دوبعدي بودن، برجستگي معنا و ايجاز در كالم  زيبايي مي آفريند

در اشعار وي عناصر زبيايي شناختي فراواني وجود . است كه به كاركرد هاي زبان اهميتي ويژه مي دهد
هدف هر شاعر از آفرينش تصاوير متناقض نما تأكيد بر . دارد و يكي از اين عناصر متناقض نماست 

كي از اهداف ايجاد اين نوع از با توجه به ذهن خالق شفيعي، ي. اهميت محتوايي تصوير خلق شده است
اين نوع تصوير يك و . تصوير به غير از زيبايي كالم اهميت دادن به بافت معنايي و محتوايي شعر است

در اشعار شفيعي ، متناقض نمايي در حوزه هايي .  نيم درصد از كل تصاوير شعري او را تشكيل مي دهد
مقاله حاضر، متناقض نمايي را در دو مقوله ي . ستچون تشبيه ، استعاره ،عناصر زباني شكل گرفته ا

. ساختمان متناقض نمايي و حوزه هاي شكل گيري  آ ن در اشعار شفيعي كدكني بررسي مي نمايد 
به صورت تركيب ، ميان عناصر يك جمله ، : ساختمان متناقض نمايي در اشعار وي به سه صورت است 

  .و متناقض نمايي ميان دو جمله 
  

  .، شعر ، شفيعي كدكني ) پارادوكس(متناقض نما : ه هاكليد واژ
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  ناداني و نمودهاي آن در قابوس نامه

  زهرا نوحي
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  
اين مفهوم همواره در دين مبين .        ناداني به معناي عدم بهره مندي از نعمت عقل ، خرد و دانش است

اديبان ، حكيمان و دانشمندان نيز به پيروي از خداوند تبارك و تعالي و اسالم حائز اهميت بوده است و 
يكي از اين اديبان عنصرالمعالي كيكاوس بن . اولياي الهي در باب اين موضوع بسيار سخن رانده اند

اسكندر است كه با به كارگيري آيات ، احاديث و روايات در اثر خويش ، قابوس نامه به آن بسيار توجه 
وي تالش كرده تا در قالب ارشاد و موعظه، فرزند خويش، و در واقع تمامي فرزندان ايران .  استنموده

اين پژوهش تالشي . زمين را از تاريكي جهل و ناداني بر حذر و به روشنايي عقل و دانايي رهنمون سازد
حور مورد تحليل و است براي تعيين و بررسي مقوله ي ناداني و نمودهاي آن در قابوس نامه كه در چند م

  .بررسي قرار مي گيرد
  

  عنصرالمعالي ، قابوس نامه ، ناداني ، نمودهاي ناداني ، جهل: كليد واژه 
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  "مطالعه ي تطبيقي تلفيق عرفان و عشق نفساني در اشعار موالنا و جان دان"
  صغري نوده
   كارشناس ارشد داشگاه شيراز

  
ن خود را در ايماژها، صنايع ادبي و زبان اين دو شاعر كه در       شباهت افكار و اشعار موالنا و جان دا

ايماژهاي عاشقانه و . مقايسه با شاعران قبل و بعد از خود بسيار برجسته و متمايز هستند، نشان مي دهد
نفسانيِ متداول به كار رفته در اشعار اين دو شاعر و در مقابل زبان غيرمتداولِ  شعر اين دو، به واقع شيوه 

چنين تلفيقي از عشقِ نفساني و عرفان . براي شرح رويكرد عاشقانه ي جوياي حق به سوي حق استاي 
ايراني جست و -در فلسفه ي اسالمي. نه در فلسفه ي اسالمي و نه در نوعِ نصراني آن غير متداول نيست

مثيلي به در اشعار عاشقانه ي موالنا مخاطب با نگاهي ت. جوي حق با عشق يكسان انگاشته شده است
عشق به عنوان رابطه اي زميني بين عاشق و معشوق ابدي رو به رو است؛ اين همان عشقي است كه 

جان . موالنا به وسيله ي آن سعي بر روشن كردن رابطه ي عميقِ فلسفيِ دوستدار حق و خود حق دارد
فساني به تصوير دان نيز در اشعار الهي خود رابطه ي بين جوياي حق و خود حق را از طريق عشق ن

او به عشق زميني به عنوان تجلي عشق الهي مي نگرد و به گونه اي افالطوني، به واسطه ي . كشيده است
از اين رو، پژوهش حاضر به بررسي مفهوم عشق . عشق زميني به سوي عشق فراي زميني اوج مي گيرد

ان ارئه شده و همينطور اشعاري كه كه عموما به گونه اي تمثيلي در اشعار فلسفي و الهي موالنا و جان د
هر يك از اين دو شاعر در آن ها از طريق تقابل عشق زميني و عشق الهي، تقارب اين دو را به تصوير مي 

  .كشند، مي پردازد
  

  .عرفان، عشق نفساني، رويكرد تمثيلي به عشق، موالنا، جان دان: كليد واژه ها
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  انه يرستم و اكوان ديوبررسي نقش كهن الگوي: شيادها در شاهنامه

  صغري نوده
   كارشناسي ارشد داشگاه شيراز

  
در آثار ادبي ساختاري كهن اگويانه است كه نقش يك نسخه ي وفادار از (trickster)     شخصيت شياد 

خودآگاه تمايز نيافته ي انسان را بازي مي كند كه متناظر با روحي است كه به تازگي از مرحله ي حيواني 
شياد يك شخصيت فريبكار و گريزپاي است كه هماره در حال فريب مخالفان خود . ه استعبور كرد

به عالوه، او در همه آن در حالِ گريز از حصار . است و هماره يك قدم نيز از آن ها پيش است
شخصيت شياد در تعريف يونگ، ساختاري دروني از . محدوديت هايي است كه او را به بند مي كشند

است كه با پا فراتر نهادن از محدوديت هاي زميني در مقابل نيروهاي الهي به طغيان بر مي روح انسان 
ويژگي هاي ذكر شده را مي توان در شخصيت اكوان ديو و همينطور در شخصيت رستم در . خيزد

راف ها ريشه در نام ديوي به نام اكومن دارد، با انح) به معني بدنهاد(اكوان ديو، كه نامش .  يافتشاهنامه
از طرف ديگر، .  استشاهنامهو عصيان هايش نمونه ي كاملي از شخصيت كهن الگويانه ي شياد در 

نمونه ي ) يعني با داشتن هم ويژگي هاي انساني و هم ويژگي هاي اهريمني(رستم با ماهيت دوگانه اش، 
 مي كند كه با  بازيشاهنامهاو شخصيت شيادي را در .  استشاهنامهخوبي از كهن الگوي شياد در 

استفاده از ابزاري جادويي چون ببر بيان و امثال آن، كه عموما كهن الگوي شياد از آن ها بهره مي برد، 
پژوهش حاضر، با تكيه بر نبرد رستم و اكوان . همواره در نبرد با رقباي خود جام پيروزي را بر سر مي برد
في بر روي يكديگر پياده مي كنند، به بررسي ديو، به عنوان نبردي بين دو شياد كه نيرنگ هاي مختل

 مي پردازدشاهنامهويژگي هاي شياد، به عنوان يك كهن الگو، در اين دو شخصيت .  
  

  .، فردوسيشاهنامهيونگ، كهن الگو، شياد، اكوان ديو، رستم، : كليد واژه ها
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 كنش كالم ها در شعر مهدي اخوان ثالث: گفتگومنديِ باختيني

  صغري نوده
  شناسي ارشد ادبيات انگليسي، دانشگاه شيرازكار

 عليرضا انوشيرواني

  دانشيار دانشگاه شيراز
  

       ميخائيل باختين به ادبيات به عنوان محيطي گفتگومند مي نگرد كه در آن فرد، از طريق آنچه كه او 
 كالم راوي، و كالم  شامل كالم نويسنده،-ديگرزباني مي نامد، مي تواند مجموعه اي از كالم افراد مختلف

 به همراه مجموعه اي از زبانهاي افراد متفاوت كه به صورت هنرمندانه اي كنار هم چيده -شخصيت ها
ادبيات، از نظر باختين، متشكل از اليه هاي مختلف يك زبان شامل گويش افراد مختلف، . شده اند را بيابد

در ميان اين صداها .  يك جامعه مي باشدرفتار خاص يك گروه، و زبان نسلها و گروههاي مختلف سني
كه از اليه هاي مختلف جامعه سر بر مي آورند، خواننده با ديد هايي چند گانه، كه در اين شرايط با آن 

رد پايي از چنين . روبرو ميشود، آشنا مي گردد كه در نهايت منجر به درك عميق تر او از متن مي شود
اما باز : زندگي مي گويد، به ويژه در دهمين مجموعه شعر او يعني نوع متني در آثار مهدي اخوان ثالث

اخوان ثالث از .  كه در آن شعرها عمدتا به صورت داستاني نوشته شده اند، قابل مشاهده استبايد زيست،
طريق استفاده از صداي افراد متعلق به گروههاي مختلف اجتماعي در شعرش كه در يك رابطه ي 

م قرار مي گيرند و نظرات و ديدگاه هاي خود را به اشتراك مي گذارند، يك متن گفتگومند در كنار ه
بنابراين، هدف اين مقاله بررسي گفتگومندي در اشعار مهدي اخوان ثالث . گفتگومند را به وجود مي آورد

  . از طريق تئوري گفتگومندي باختين استاما باز بايد زيست:  زندگيمي گويددر مجموعه شعر
   

، ميخائيل باختين، ديگرزباني، اما باز بايد زيست: زندگي مي گويدمهدي اخوان ثالث، : اژه هاكليد و
  .   گفتگومندي، كنش كالم ها
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  »حيات اجتماعي مردم عصر صفوي از خالل اشعار طالب آملي «   

 دكتركبري نودهي

 . گرگان،گرگان،ايران استاديار زبان و ادبيات فارسي و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد

 دكتر تقي اميني مفرد

  .استاديار زبان و ادبيات فارسي و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان،گرگان،ايران
      

 از مهم ترين منابع شناسايي و آگاهي يافتن از زندگي اجتماعي مردم -  اعم از نظم و نثر-         آثار ادبي
در حقيقت، ادبيات هر . است.... آداب و رسوم، سنتها، باورها، عقايد و: ظيرو جنبه هاي گوناگون آن ن

سرزمين و ملتي به منزله آيينه اي است كه مي توان تصوير زندگي گذشته و حال آن ملت را به روشنيدر 
با بررسي دقيق و همه جانبه آثار ادبي هر دوره مي توان تاريخ جامعه آن عصر را . آن به تماشا نشست

زسازي نمود كه بي ترديد چنين بازسازيي به دور از شائبه ها و ابهامات و غرض ورزي هايي است كه با
كم و بيش گريبانگير تاريخ نگاري بوده و مطالب آن نيز به نسبت كتاب هاي تاريخي نوشته شده در همان 

سده دهم ) هندي(نيطالب آملي از شاعران نامدار سبك اصفها.عصر تا حد زيادي قابل اعتماد خواهد بود
و يازدهم هجري است كه در خالل آثار خود و با توجه به فراز و فرودهايي كه در زندگي شخصي 
خويش تجربه كرده، تصويري گويا و روشن از چگونگي زندگي مردم روزگار خويش به دست داده 

 مختلف زندگي به عبارت ديگر،بررسي اشعار طالب آملي اطالعات ذيقيمتي را درباره جنبه هاي.است
مردم عصر ويدر اختيار خوانندگان قرار مي دهد به گونه اي كه با مطالعه آن مي توان تا اندازه اي به 

در اين مقاله كوشش شده تا گوشه هايي از اين عادات و آداب و .  ساختار اجتماعي آن دوره پي برد
  .وانندگان شناسانده شودرسوم و باورهاي مردم عصر صفوي را از خالل اشعار طالب آملي به خ

  
  .طالب،آداب و رسوم،اشعار،جامعه، مردم: كليد واژه ها
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  تصوير خورشيد در غزليات صائب تبريزي

  دكتر الياس نورايي
  عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي كرمانشاه
  زينب ابراهيميان
  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

  
ها و بيان انديشه و ترين عنصرسازنده شعر است كه موجب نماياندن اعمال، افكار، ايدهي     تخيل اساس

هرشاعر به فراخور استعداد خود در ابداع تصاوير زيبا و بكر  . شودتجربه حسي و فراحسي از راه زبان مي
آل و آرماني  ايدهاست، توانايي زبان را به نمايش بگذارد و زمينه ورود خوانندگان را به عوالمتوانسته

رود، از سرآمد سبك هندي به شمار ميكه صائب تبريزي. شائبه فراهم كندازصور خيال و احساسات بي
از آن روكه سبك . استهاي طبيعي به ويژه خورشيد بهره  فراواني بردهتخيل در تصويرآفريني پديده

ي به حق اين سبك به شمار ب نمايندهباشد، و صائهندي ، سبك نوآوري و ابتكار در تصاوير شعري مي
  .است، بررسي كنيمدرصدد برآمديم تا تصاوير شعري صائب كه با تكيه بر خورشيد آفريده. رودمي
  

  .صائب تبريزي، خورشيد، تشبيه، استعاره، كنايه، ايهام، تمثيل: كليد واژه ها
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  ايشانو پيام ) ص(تحليل نگرش عالمه محمد اقبال الهوري به پيامبر خاتم

  دكتر الياس نورايي         
  رازي كرمانشاه                عضو هيئت علمي گروه ادبيات دانشگاه 

                                                                               فروغ مراديان
  كارشناس ارشد الهيات و معارف اسالمي، مدرس دانشگاه

  
و خاندان او ابراز عشق ) ص( اسالم يافت نمي شود كه در وصف رسول اكرم هيچ شاعري در جهان      

، شعري و نغمه اي سروده اند) ص( هريك از شعرا از ديدگاه خود در وصف پيامبر.و محبت نكرده باشد
تر  ي سياسي دقيق اند از جهات عرفاني و آنكه از جنبه تري داشته ي عرفاني قوي بعضي از شاعران كه جنبه

است، از جهت سياست و هركدام از ظن خود يار او شده و در عظمت وي سخن گفته و شعر بوده 
بال الهوري شاعري است پارسي گوي كه در شبه قاره هند توانست با اشعار دلنشين و اق.اند سروده

عرفانيش و با توجه به شناخت كافي از اسالم، مبشر دين مبين اسالم باشد و در شناساندن دين اسالم و 
 ايشان از نوادر شاعراني است كه در چندين جهت و از ابعاد گوناگون در .خاندان نبوت قدمهايي را بردارد

 هاي مختلف به اي كه در جاي جاي ديوان، او به بهانه سخن گفته است؛ به گونه) ص(شأن رسول اكرم
پرداخته ) ص(بياء خاتم االني  و قول و فعل و سيرهوصف جمال، كمال، سيرت، بصيرت، رسالت و نبوت

به تحليل نگرش عالمه محمد نوشتار سعي شده است تا با بررسي آثار عالمه اقبال الهوري در اين .است
و پيام ايشان پرداخته شود لذا در البه الي آثار اقبال غور شده و هر جا ) ص(اقبال الهوري به پيامبر خاتم 
  .پرداخته ايمشده است،به شرح و بسط آن ) ص(سخن از وجود رسول اكرم

  
  .، اسالم، دين)ص(اقبال الهوري، پيامبر خاتم: كليدواژه ها
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 تأملي در سير قافيه و رديف پارسي

  دكتر وحيده نوروززاده چگيني 
  ي دكتري زبان و ادبيات فارسي  آموخته دانش

  
 موسيقي      قافيه و رديف از مهمترين لوازم شعر فارسي هستند كه پس از وزن، نقش بسياري در غناي

ي شاعر دارندو عامل حفظ وحدت احساسات و حاالت  قافيه و رديف نشان از فكر و انديشه. شعر دارند
از آنجايي كه شاعران ايراني عالوه بر محتواي شعر به ظاهر و ساختار بيروني آن نيز توجه . او هستند

هاي ششم و  ي كه در قرنبسيار داشتند، قافيه و به خصوص رديف، روند رو به رشدي پيدا كرد تا حد
در اين مقاله كه به . هفتم شاهد انسجام و استحكام رديف در شعر فارسي و به خصوص قصيده هستيم

 قصيده ي اول ديوان شعراي مهم هر قرن انتخاب 50بررسي قافيه و رديفدر قصايد فارسي مي پردازد، 
الوه بر اين، سير و تحول انواع ع. شده است كه بسامد قافيه و رديف را در آن دوره مشخص مي كند

  .رديف يكي ديگر از موضوعات مورد بررسي ماست كه در طول مقاله به آن خواهيم پرداخت
  

  .قافيه ، رديف ، بسامد قافيه و رديف ، انواع رديف، قصيده: كليد واژه ها
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 بررسي تأثير پذيري جميل صدقي زهاوي  از خيام نيشابوري

  نيدكتر وحيده نوروززاده چگي
  ي دكتري زبان و ادبيات فارسي  آموخته  دانش

  الهام مريمي
  ) ره( دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه بين المللي امام خميني 

  
آيد كه در  ي ادبيات ملل مختلف به حساب مي هاي مطرح در حوزه     ادبيات تطبيقي امروزه يكي از رشته

ثير و تأثر شاعران از هم و بررسي ادبيات با نگاه فرا ملي كمك چشمگيري درك بيشتر مفاهيم اشعار، تأ
در اين ميان، دو ادب فارسي و عربي با وجوه مشترك فراوان سهم بسزايي در پياده سازي . مي كند
ي  هاي ادبيات تطبيقي در آثار خود دارند؛ به ويژه اين كه شاعران و نويسندگان هر دو ادب در ارائه مؤلفه
بر همين اساس در اين مقاله تالش كرديم كه به بررسي . اند ر و آراء، مشابه و منطبق برهم عمل كردهافكا

افكار دو شاعر بزرگ ايران و عراق، خيام و جميل صدقي زهاوي بپردازيم و از آنجايي كه صدقي زهاوي، 
هفته در اشعار خيام اشاره رباعيات خيام را ترجمه كرده است، به موارد تأثير پذيري او از مضامين فكري ن

هايي از تأثير پذيري  براي اين مهم، با معرفي مختصري از دو شاعر و افكار آنها به بررسي جلوه. كنيم مي
  . پردازيم صدقي زهاوي از خيام مي

  
خيام ، جميل صدقي زهاوي ، مرگ و بي وفايي دنيا ، پوچ گرايي ، جبرگرايي، حيرت ، : كليد واژه ها

   خوش باشي                                                                               لذت پرستي و
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  بررسي تطبيقي تصوير مرگ در شعر فروغ فرخ زاد و نازك المالئكه

  دكتر علي نوروزي
   استاديار دانشگاه فردوسي مشهد گروه زبان و ادبيات 
  يسرا  رابحي 

 ت تطبيقي دانشگاه فردوسي مشهدبياانشجوي كارشناسي ارشد ادد

  
   هدف اين مقاله بررسي تطبيقي استعاره ي مفهومي مرگ در ديوان فروغ فرخزاد و نازك المالئكه مي 

ابتدا با . روش كار براساس نظريه استعاره مفهومي از نظرگاه  زبان شناس غربي جرج ليكاف است. باشد
 مرگ را تعيين مي كنيم، سپس به تطبيق آنها از نظر بررسي شعرهاي هر دو شاعر استعاره هاي مفهومي

اينكه زبان شاعر تا چه حد توانسته از زبان استعاري روزمره فراتر رفته و موفق به خلق استعارات تازه تر 
در آخر به اين نتيجه مي رسيم كه فروغ فرخزاد ، توفيق بيشتري . و شاعرانه تري شده است مي پردازيم

  . نه و ناب در حوزه ي استعاره ي مفهومي مرگ داشته استدر خلق  زبان شاعرا
  

  .استعاره ي مفهومي، مرگ، فروغ فرخزاد، نازك المالئكه: كليد واژه ها
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  در ارتباط با مضمون عشق در شعر فروغ فرخزاد» باد«تصوير پردازي واژة

  زهرا نوري
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه

  
لعة دقيق ديوان شعر فروغ فرخزاد اين نكته قابل تأمل است كه فرخزاد در اشعاري كه مضمون       با مطا

عشق دارد مخصوصاٌ  در دورة دوم شاعري، مكرراٌ از واژة باد استفاده نموده  و تصويرهاي شاعرانة زيبايي 
ر پردازي ها با مهم اين است كه ارتباط منسجم و معنا داري  بين اين تصوي. از اين واژه ساخته است

مضمون عشق وجود دارد؛ نگارنده در اين مقاله سعي نموده است با ارائه نمونه هاي  شعري، چگونگي 
  .تصويرپردازي، ارتباط معنادار و نمادين واژه باد را با مضمون عشق در ديوان فرخزاد بررسي نمايد

  
  .باد، عشق، شعر، فرخزاد: كليد واژه ها
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 صادق هدايت بر مبناي مكتب ناتوراليسم» مردش را گم كردزني كه «بررسي داستان 

  زهرا نوري
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه
  زهرا نجفي
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه

  
ار       صادق هدايت از نويسندگان برجسته و صاحب سبك  در عرصة ادبيات داستاني معاصر است كه آث

از » زني كه مردش را گم كرد«تأثير گذاري در ادبيات معاصر خلق كرده است در اين مقاله داستان كوتاه
آثار اين نويسنده از لحاظ بينش و نگرش هدايت بر مبناي مكتب ناتوراليسم مورد بررسي و كاوش قرار 

، بيان شده است كه گرفته است و با مشخص نمودن موارد جزئي اصول و ويژگي هاي مكتب ناتوراليسم
هدايت تا چه حد از عقايد ناتوراليست ها در اين داستان پيروي كرده و تا چه اندازه از عقايد آنها دور 

  .بوده است
  

  .داستان، ناتوراليسم، هدايت، زن: كليد واژه ها
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  تاثير فصوص الحكم ابن عربي بر آثار عراقي

  )خوش رودباري(دكتر محمدعلي نوري 
   گروه ادبيات فارسي دانشگاه فرهنگيان مازندرانمدرس و مدير

  )معين( مركز تربيت معلم دكتر شريعتي ساري 
  

آن چنان كه .    انديشه هاي ابن عربي با يك واسطه يعني صدرالدين قونوي به فخر الدين عراقي رسيد
ن آن استادش هم بعد از خواند. مشهور است او لمعات خود را در اثناي درس فصوص قونوي نوشت

جالب توجه است كه تاج الدين حسين خوارزمي شارح . مقصود صاحب فصوص جز اين نيست: گفت
معروف فصوص به تأثير پذيري عراقي از ابن عربي پي برد و در مواضع متعددي از اثر خود، شواهدي را 

 ثابته، خلع و عراقي در زمينه حركت حبي و عشق، اعيان. از آثار عراقي دالّ بر موضوع مذكور، نقل كرد
لبس، انسان كامل، خيال و بويژه وحدت وجود و آثار منتج از آن يقيناً از انديشه هاي ابن عربي متأثر شده 

چرا كه . اين تأثير در كالم عراقي كامالً واضح و مبرهن است و گاه غير مستقيم و پوشيده است.است
  .عراقي با زبان شعر سخن مي گويد

  
ي، عراقي، حركت حبي، عشق، اعيان ثابته، انسان كامل، خيال ، خلع، لبس، وحدت ابن عرب :كليد واژه ها 

  .وجود، تمثيل
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  هاي هوشنگ مرادي كرمانيكودكانه در داستان) رئاليسم(گراييِواقع

  »خمره«و » بر پوستمشت «، »خانهبافبچه هاي قالي«هاي ي موردي داستانمطالعه
  محمود نوريان محمدي

  سينايي دكترمحمد ح
   دكتر اكبر شاميان ساروكاليي

  
گرايي در ادبيات كودك، به نقد و ي نقش مكتب واقع        اين پژوهش، ضمن بحثي اجمالي درباره

مرادي كرماني . هاي هوشنگ مرادي كرماني اختصاص داردگرايانه در داستانهاي واقعمايهتحليل درون
ها را با مهارت ي زندگي برگرفته و آنات و مسائل روزمرههايش را از واقعيهاي داستانمايهدرون

سزايي داشته ي مذكور نقش بههاگيري داستاندوران كودكي وي نيز در شكل. اش آميخته استنويسندگي
اند، بلكه هاي او نه تنها شخصيت، مكان و زمان بسيار عيني و ملموس توصيف شدهدر داستان. است

 در اين مقاله با نگارنده. هاي بطن جامعه نشأت گرفته استيز از واقعيتبازتاب مشكالت كودكان ن
هاي مرادي هاي استخراج شده در داستاناستفاده از روش تحليل محتوا نشان داده است كه درون مايه

هاي اجتماعي، مشكالت آموزشي و تربيتي است و البـته فقـر كرماني شامل معضالت اقتصادي، نابرابري
 و» خمره «،»خانههاي قاليبافبچه «مرادي كرماني در سه داستان. هاستترين و پركاربردتـريـن آناز مهم

گرچه ساختار اين . توجهي ويژه به دوران كودكي و مشكالت و مسائل آن داشته است» مشت بر پوست«
ي را نيز با آن درآميخته گرايي انتقادگرايي اجتماعي است اما نويسنده گاهي واقـعها مبـتني بر واقعداستان
  . است

  
هاي هوشنگ مرادي ، تحليل محتوا، ادبيات كودك و نوجوان، داستان)رئاليسم(واقع گرايي : كليدواژه ها

  .كرماني
  

________________________________________________________________________ 
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه بيرجندmnurian1364@gmail.com 

  استاديار دانشگاه بيرجندmohammadhoseinaei@yahoo.com 

  استاديار دانشگاه بيرجندcom.gmail@85ashamiyan 
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  خدا، طبيعت، كودكي و مرگ در اشعار هنري وان و سهراب سپهري

   آزاده نيرومند
   مربي و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد دورود

  
ري وان، شاعر قرن هفدهمي و متافيزيك انگلستان، و سهراب سپهري، شاعر معاصر ايراني، دو       هن

شاعري هستند كه هرچند از نظر زماني، زباني و فرهنگي هيچ گونه آشنايي و قرابتي با يكديگرندارند، اما 
شاعران، از نظر اين . از نظر نگاه به پديده هاي گوناگون و انديشه و عقايد، اشتراكات بسياري دارند

عرفاني، ديدگاه خاص خود به آفريننده جهان هستي، طبيعت،ارتباط انسان با خدا و مقوله ي مرگ از 
هردو شاعر به عرفان طبيعت روي آورده و سخن از سايه ابديت و نزديكي به . عقايدي مشابه برخوردارند

ان و سپهري، همچنين در خصوص يگانگي انديشه و اشتراكات ذهني و. خدا در دوران كودكي مي گويند
  . نزديكي طبيعت و كودك به واقعيت هاي روحاني قابل تعمق و بررسي است

  
  خدا، كودكي، طبيعت، مرگ، هنري وان، سهراب سپهري : كليد واژه ها
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  اند هيچ، اوست كه اوست همه هيچ

  ي وحدت وجود اي تطبيقي ميان انديشه مطالعه(
  )ماني، مايستر اكهارتفخرالدين عراقي و عارف آل

  دكتر محمديوسف نيري
  استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز
  شيرين رزمجو بختياري

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي 
  گرايش ادبيات عرفاني دانشگاه شيراز

  
ت از هرچند اكهار. اند وحدت وجود تعبيري است كه عرفا از تجاربِ شهوديِ وحدت خود داشته     
هنريِ ـ  وار و ذوقي پردازانِ وحدت وجود در عرفانِ مسيحي است و عراقي وحدت را با بيانِ شيفته نظريه

عراقي يكي از پيروان و . شود خود تبيين نموده است، اما اشتراكاتي بينِ اين دو در زبان و تعبيرها يافت مي
. ي ذوقيِ وحدت وجود در بينِ عرفاي اوليه است عربي در ايران، با تكيه بر پيشينه مبلّغانِ راستينِ ابنِ

در اين پژوهش با . پردازِ وحدت وجود در عرفانِ مسيحي است اكهارت نيز عارف پرشورِ آلماني و نظريه
تكيه بر آراي مايستر اكهارت و فخرالدين عراقي در بابِ وحدت وجود به برخي وجوه اشتراك آن دو به 

هايي به منظورِ تبيينِ وحدت  ـ تمثيل2ـ نقشِ محبت و معرفت در اتّحاد با خدا؛ 1: ايم قرارِ زير پرداخته
عرفان اسالمي و مسيحي هر دو، ). دقيقه(=Little Pointـ حجاب و 4نما و شطح؛  ـ متناقض3وجود؛ 

برگرفته از اديانِ توحيدي است، بنابراين وحدت به عنوانِ مفهومي بنيادي در هر دو مكتب مطرح شده 
هايي در  ي توحيدي است، هرچند ممكن است تفاوت ت كه نشأت گرفته از فطرت انساني و انديشهاس

  . تعبير و بيانِ اين مفهوم وجود داشته باشد
  

نما، شطح، وحدت شهود، تعبير،  وحدت وجود، اكهارت، عراقي، محبت، تمثيل، متناقض: كليدواژه ها
 . تجربه، حجاب
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  در همه حالحجاب روي تو هم روي توست 

   ِعرفان اسالمي»الحجاب«ي  ي تطبيقي نظريه مطالعه(
  )در كيش هندو» مايا«و 

 دكتر محمد يوسف نيري

  استاد بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز
  الهام خليلي جهرمي
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز

  
ي چگونگي ارتباط  كننده اي عرفان اسالمي است كه بيانه ترين آموزه ي الحجاب، يكي از برجسته نظريه

هايي گويا و رسا تبيين  اين نظريه در عرفان و ادبيات با بياني شيوا و تمثيل. خداوند با خلق است
ي  هاي فراواني با نظريه شود كه اشتراك تعبير مي» مايا«مفهوم اين آموزه در كيش هندو به . است شده

ا كه منشأ عرفان، فطرت و دلِ حق جوي بشر است، اين وجوه مشتركي كه بين ج از آن. دارد» الحجاب«
سازد كه دل آدميان كه  شود، خواننده را خواه ناخواه متوجه اين امر مي هاي اقوام مختلف ديده مي عرفان
گذرد و در جغرافياي درون به يگانگي و وحدت  ي عالم است به آساني از جغرافياي بيرون مي خالصه

پرداختيم و از ميان بزرگان » حجاب«در اين پژوهش با توجه به متون ادبي و عرفاني به تعريف . سدر مي
القضات و  ايم؛ يكي قاضي سعيد قمي و ديگري عين ي شايسته را برگزيده عرفان و ادب دو نماينده

 در مكتب ودانتاي سپس. ايم مطرح نموده» الحجاب«ي  انديشه، نگاه و بيان اين دو بزرگ را در مورد نظريه
را بررسي »مايا«هاي  ها و تمثيل و ويژگي» نارادا«، داستان »مايا«عاري از ثنويت هند، نيروي خالقه و استتار 

  . ايم را ارزيابي كرده» حجاب«و » مايا«نموديم و در نهايت  وجوه مشترك 
  

، »مايا«تا، نيروي استتار القضات، مكتب ودان ، قاضي سعيد قمي، عين»الحجاب«ي  نظريه: كليد واژه ها
  .»مايا«ي  نيروي خالقه
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  نوستالوژي در شعر حسين پناهي

  يوسف نيك روز
                                                                   استاديار گروه ادبيات فارسي دانشگاه ياسوج                    

  فرزانه محمدي
   دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات فارسي دانشگاه ياسوج  

  
 يا غم غربت است كه ارتباط قومي با حافظه و خاطره "نوستالوژي "يكي از مباحث مهم روانشناسي 

حسرت داشته وبه طور ناخودآگاه در ذهن شاعر يا نويسنده بروز كرده ومتجلي مي شود نوستالوژي را
مفهوم نوستالوژي ، تاريخي به قدمت . گذشته هاي شيرين و تقابل زمان حال با اين گذشته ها دانسته اند 

حسين . دارد و از ديرباز درون مايه ي بسياري از آثار ادبي در بر مي گرفته است ) ع( هبوط حضرت آدم 
 نوجواني خود را در ميان پناهي از جمله شاعران معاصر بوده است كه چون دوران شيرين كودكي و

عشاير و روستاييان ساده دل گذرانده و با آداب و رسوم زندگي روستايي وعشايري پرورش يافته بود 
،اندوهي عميق به علت دوري از سرزمين مادري وحسرت گذشته هاي خوش از دست رفته ، در شعرش 

 حسين پناهي بيشترين دوران همچنين با توجه به اين كه. به صورتي برجسته ومستمر  موج مي زد 
زندگي اش را در شهر پرازدحام تهران گذراند ، پيوسته با خويشتن خويش به خلوت مي نشست و با 

در بهشت و آرزوي بازگشت به دوران ) ع(تفكر در هستي وزندگي بشر ، در حسرت دوران زندگي آدم 
دائم و هميشگي بر وجود او سايه نخستين بشر و روزگار دوري از آلودگي و ناپاكي ، حزن و اندوه 

  .افكنده بود كه اين موضوع مهم هم در جاي جاي آثار وي به اشكال مختلف آمده است 
   

  .، حسين پناهي ، شعر معاصر ، روان شناسي )غم غربت ( نوستالوژي : كليد واژه ها 
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  و بافت موقعيتي كالم) آنيميسم( نگاهي نو به صنعت تشخيص بر اساس زبان حال

  يوسف نيك روز
   استاد يار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ياسوج 

  
را نسبت دادن و اضافه كردن ) انسان مدارانه(      تاكنون در همه ي كتب بيان سنتي ، صنعت تشخيص 

به اشيا و مظاهر طبيعت و امور انتزاعي و )جانوري ( خصوصيات ، صفات ، اعضا وعواطف انساني 
به اين معني كه شاعر يا نويسنده در اين موجودات تصرف كرده و از .دانسته اند موجودات بي جان 

رهگذر نيروي تخيل خويش بدان ها خصوصيت انساني از قبيل حيات ، حركت و جنبش و احساسات 
، همه ي موجودات و )آنيميسم (در حالي كه در بيان جديد بر اساس زبان حال . مختلف بخشيده است 

همچون انسان ، زنده و پويا و گويا هستند و از احساسات و عواطف )  ، نبات و حيوان جماد(پديده ها 
اين تفكر هم در فرهنگ انسان باستان و هم در قرآن و احاديث و آثار شاعران و .خاصي برخوردارند 

دن بنابراين قدرت تخيل شاعر و نويسنده در نسبت دا.نويسندگان فارسي زبان بازتابي وسيع داشته است 
و بخشيدن صفات انساني به ساير موجودات و امور انتزاعي نيست بلكه در برقراري پيوند عميق احساس 

به . و عاطفه خود با عواطف پنهان و به ظاهر خاموش ساير موجودات نقش برجسته اي داشته است 
ه است  بلكه عبارتي اين شاعرو نويسنده نيست كه اين گونه صفات را به موجودات نسبت داده و بخشيد

هنر مهم شاعر درك و شناخت اين گونه احساسات و خصوصيات موجودات است كه آن را با زباني شيوا 
همچنين يكي از معيارهاي مهم شناخت و تمييز صنعت تشخيص از . و رسا و پراز احساس بيان مي كند 

ت موقعيتي كالم است ، غير آن كه داراي احساسات و عواطف وبرخي اعضا و ابزارانساني بوده  ،  باف
يعني از بافت كلي و تركيب مجموع اجزاي كالم در هندسه شعرو معنا و مفهوم  و قرائن موجود در 

البته تفصيل و شواهد آن در متن .عبارت  مي توان صنعت تشخيص را از غيرآن مشخص و معلوم ساخت 
  .خواهد آمد

  
  .يميسم ،  بافت موقعيتي كالماستعاره مكنيه ، تشخيص ، زبان حال ،آن: كليدواژه ها
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  »هفت لشكر«در طومار جامع نقاالن معروف به » راوي«بررسي نقش نقال به عنوان 

  عاطفه نيكخواه
  يداهللا جاللي پندري

  
هاي عاميانه، شكل يافتة كنش و در نمايش) ژانر(دارترين، نوع ادبي ترين  و ريشههنر نقالي به عنوان كهن

 تأتر عاميانه كه در بستر ارتباطي مستقيم ميان گوينده و شنونده و در نتيجة اين. است» نقال«روايت 
 –همذات پنداري آنان شكل مي گيرد؛ محملي مناسب را براي روايتگري نقال و حركت ميان روايت 

هاي روايت، از سازيحضور نقال به عنوان راوي در بعضي صحنه.  قهرمان رقم خواهد زد–صحنه، نقال 
بر اين اساس، . اي در هدايت بيننده و افزايش ظرفيت هنر نمايشي وي برخوردار استژهجايگاه وي

هاي خاصي براي ارائه هنر نمايشي نقال به عنوان مأخذ نقاالن براي داستان گويي داراي قابليت» طومارها«
 به سال در عهد قاجار است كه زمان كتابت آن» طومار جامع نقاالن«نيز از جمله » هفت لشكر«. است
هاي مشهور نقالي است كه از روي روايت/ گردد؛ و در اصل نام يكي از نبردها هجري قمري بر مي1292

بنابراين در اين پژوهش كوشش شده، به . شهرت بر يكي از طومارهاي جامع نقاالن اطالق شده است
وي در جريان روايت در عملكرد روايتي نقال در كنار بازيگري و نقش مهم و تأثيرگذار وي به عنوان را

از آنجا كه حضور نقال به عنوان راوي، وي را در حفظ . پرداخته شود» طومار جامع نقاالن«كتاب 
ياري خواهد كرد؛ تمهيداتي از جمله تغيير » بازي«و » روايت«چارچوب روايتش و در واقع فاصله ميان 

زاويه ديد (طرف خورداري از راوي بيگاه تودرتو، در كنار برهاي موازي و گهصحنه و كاربرد روايت
هاي ميان نقل از طريق اشعار گوناگون متناسب با روايت و هاي رزم، استفاده از برشدر صحنه) نمايشي

همچنين تغيير لحن كالم در ارتباط با روايت راوي از جمله شگردهاي موردبررسي در داستانسرايي نقال 
طن روايت داناي كل، به عنوان شگردي غيرمفسرانه، امكان تغيير استفاده از زاويه ديد نمايشي در ب. است

» بازي به روايت«و از » روايت به بازي«هاي موازي را براي رفت و آمد نقال از صحنه و استفاده از روايت
ها، هاي ميان نقل نيز، حضور راوي و فاصله گرفتن از قهرماندر زمينه برش. سازدبيش از پيش فراهم مي

ها منجر شده و در نهايت، كاربرد لحن متناسب با ات پنداري هرچه بيشتر خواننده با شخصيتبه همذ
- روايت و خلق فضا و صحنه–روايت از جانب نقال در كنار بازيگري وي به حفظ تعادل ميان بازيگري 

  .هاي حماسي انجاميده است
  

  .، شاهنامه»هفت لشكر«نقالي، نقال، راوي، طومار جامع نقاالن معروف به : كليدواژه ها
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  مقايسه هجويه هاي خاقاني و  انوري

  دكتر محمدحسين نيكداراصل
   استاديار دانشگاه ياسوج

                       اله جهانديده 
  دانشجوي كارشناسي ارشد    

  
هاي پر بار شعر فارسي است، انوري و خاقاني هر دو در اين عصر        قرن ششم هجري از دوران

در اين قرن، موضوعات شعري تنوع يافته و شاعران در انواع شعر هنرنمايي كرده و آثاري . اند يستهز مي
در اين مقاله ابتدا به بررسي نوع، انگيزه و داليل هجو . يكي از اين مضامين هجو است. اند جاي گذارده به

- شخصيت مورد هجا واقعدر ميان قطعات خاقاني و انوري پرداخته شده، سپس شواهدي از انواع هجو و

ي هجا، هجوگويي و بسامد به كارگيري  در بخش بعد به نظر دو شاعر درباره. شده آورده شده است
هاي تابو پرداخته شده و در پايان بسامد صفات ضد اخالقي، نهادهاي حيواني و پيشروي و جرأت  واژه

گيري پرداخته  شده و سپس به نتيجهگيرد، بررسي  هر دو شاعر در انتخاب شخصي كه مورد هجا قرار مي
ي سندكاوي، اطّالعات خود را فراهم كرده، براساس روش معمول در  اين مقاله كه به شيوه. شده است

ي پژوهش،  ي تحليلي و توصيفي ارائه كرده و جامعه  گونه اي عمل و به ي كتابخانه تحقيقات ادبي به شيوه
  .ديوان انوري و ديوان خاقاني است

  
  . انوري، خاقاني، هجو، شعر فارسي: ها اژهكليد و
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  )شاعري از شبه قاره هند ( درد دين در  شعر اقبال الهوري

  يوسف نيك روز
                                                                    استادياروعضو هيات علمي گروه ادبيات فارسي 
  دانشگاه ياسوج

  
شه ، آرمان و اهداف اقبال الهوري نه براي افراد عادي و عامي كه براي     بي ترديد شناخت اندي

بنابراين واكاوي اليه هاي ناشناخته  و عميق .روشنفكران و اقبال پژوهان تاكنون امكان پذير نبوده است ،
پژوهش حاضردر جهت . شخصيت وي در زمينه هاي مختلف ، ضروري و اجتناب ناپذير مي نمايد 

اقبال دانشمندي انديشمند . فراهم  شده است "درد دين" از انديشه ايشان با عنوان شناساندن بخشي
،فيلسوفي اسالم شناس ،روشنفكري منتقد و شاعري معتقد است كه با درك زمان ، پيوسته درد دين داشته 

 و و مسلمانان را به بيداري ، خود باوري ، زمان شناسي ، تحرك و شكوفايي در همه ي جنبه هاي فردي
چراكه عصر اقبال .  اجتماعي و عرصه هاي علمي ، سياسي ، فرهنگي و اعتقادي دعوت مي كرده است 

. مصادف با تاريك ترين دوره هايي است كه كشورهاي اسالمي از سده هفتم به بعد به خود ديده است 
با تقليد از در آن اغلب كشور هاي اسالمي به نوعي تحت استعمار و استثمار غرب بوده و مسلمانان 

مظاهر فريبنده و ظاهر فريب غرب به بن بست فكري و واخوردگي ديني و انفعال سياسي و ركود علمي 
در آمده بودند از اين رو اقبال درد مندانه آنان را به بازگشت به خويشتن خويش و كسب علوم و مهارت 

  .                                   دهاي متنوع و به خصوص دين باوري همراه بالندگي و ترقي توصيه مي نمو
اقبال ضمن پاسداشت جوهره ي دين كه همان قرآن و سنت ها و باورها ي ريشه دار است آن را به 
موازات ضروريات زمان ، معرفي مي كند ومعتقد است كه احتجاجات برخي  فقها ومالها كه اغلب  مبتني 

براساس  تفكرات يوناني به خصوص نوافالطوني و بر خرافات و تحجر بوده و تاويالت متصوفه كه 
پلوتينوس است و همچنين استدالالت فالسفه  كه صرفا جنبه ي نظري و تئوري داشته و از حقيقت دين 
فاصله دارد ، نقشي در اصالح امور زندگي فردي و اجتماعي جامعه اسالمي جهت پيشبرد اهداف آن 

اقبال آموزه هاي ديني  كه بسيار زيبا ، با نشاط ، كامل و شادي به نظر . ندارد و بايد از آنان دوري كرد
بخش است بايد پيوسته پويا ، نوگرا وهماهنگ با زمان و زمانه باشد و نبايد آنها را در قيد قالب ها و 
مفاهيم كهن و صرفا سنتي و خشك و بي روح  محبوس و محدود كرد تا مانعي براي شكوفايي و رونق 



 767  چكيدة مقاله هاي هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

،از اين رو اين مهم در بخش اعظمي از سرودها و نوشته ها و گفتارهاي اقبال ديده مي .دبه روز جامعه شو
  . شود كه تفصيل آن در متن خواهد آمد 

  
  .درد ، دين ، شعر، اقبال الهوري: كليدواژه ها
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  بررسي موسيقي شعر محمد علي بهمني

 دكتر عبداهللا واثق عباسي

  اه سيستان و بلوچستان دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسيدانشگ
  آمنه دهقاني
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  صديقه تقوي اصل
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

     
سازد و سبب تمايز زبان نظم از نثر    موسيقي يكي از عناصر سازنده شعر است كه كالم را برجسته مي

وزن عروضي، قافيه و رديف و : بل بررسي استابزار آفرينش موسيقي شعر از سه بعد قا. گرددمي
از همين روي شعر براي . تأثير موسيقي كالم در نفوس غير قابل انكار است. تكرارهاي آوايي درون ابيات

سراي معاصر محمد علي بهمني يكي از برجستگان و ناموران غزل. تأثيرگذاري به موسيقي نيازمند است
او از جمله شاعران . تي گامي مهم در مسير شعر معاصر برداشته استهاي نيمه سنّاست كه با سرودن غزل

ي حاضر عنصر موسيقي مقاله. معاصريست كه تاكنون بررسي دقيقي در شعرش صورت نگرفته است
را در اشعار بهمني تبيين و تحليل كرده و به اين نتيجه رسيده است كه؛ موسيقي ) بيروني، دروني، كناري(

بهمني در انتخاب آهنگ و وزن مناسب براي . اي از روح حساس و لطيف اوستهشعر او، همچون آئين
پركاربردترين . غزليات خود بسيار موفق عمل كرده است، كه اين هماهنگي اوزان كامالً محسوس است

هاي شعري او اگر چه معمولي اند، اما به قافيه و رديف. وزن در اشعار او بحر مجتث و مضارع است
همچنين .  كار گرفته شده كه به تكميل موسيقي و زيبايي شعر كمك شاياني نموده استاي بهگونه

بنابراين تكرارها، خصوصاً . كنددر شعر او گوشنوازي مي... آرايي، تكرار، جناس و موسيقي حاصل واج
تكرار واژه، در موسيقي آفريني شعر شاعر نقش كارآمدي داشته و خوشنوايي را با هماهنگي و نظم 

  .خاصي همراه ساخته است
  

  .موسيقي، شعر، محمدعلي بهمني، عروض وقافيه، رديف، بديع: كليدواژه ها
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  نمود فرهنگ در تاريخ بيهقي

 دكتر مهوش واحد دوست

   رويادلگشايي
  

نمود انسجام اجتماعي حاكم برجامعة سده هاي گذشته در نوشته هاي نويسندگان وسروده هاي شاعران 
، بررسي اين آثارارزشمند را از ابعاد مختلف از جمله بعد جامعه شناسانه، بطور قوي مي انديشمندايراني

زر نوشته اي غني وماندگار كه با قلم تواناي ابوالفضل بيهقي، .يكي از اين آثار واال تاريخ بيهقي است.طلبد
اين مقاله بر آنيم در .دبير شايستة چهارسلطان غزنوي، بر اوراق تاريخ، بطور جاودانه حك گرديده است

كه برجستگي هاي فرهنگي اين كتاب ادبي جاذب را از بعد جامعه شناسي، برجسته ساخته و بررسي 
نهاد سياست، رهبري، نظارت و كنترل، جرايم، ضمانت هاي : برخي از اين ابعاد، عبارتند از. نماييم

توقيع پادشاده برنامه، گشاد نامه ": اجرايي، سلسله مراتب، جنگ، كه در اين كتاب به مصاديق آن از قبيل
ها، پيشنهاد همه پرسي، مشرف نهاني گماشتن، طريقه سنگسار كردن مجرم، سرگشتگان را بر سه پايه 
نهادن، به چوب بستن فراشان، درجه نشستن و ايستادن در حضور پادشاه، منجنيق بر كار كردن و جنگ 

يين و رسوم متعدد از جمله مراسم جشن هاي همچنين هنجارها و آ.  بر مي خوريم"...ريشاريش و 
و آيين خنياگري، رسوم خلعت دادن و خلعت پوشيدن، ركاب بوسيدن، اسب ... مهرگان، فطر، نوروز و 

... خواستن، طرز استقبال از خليفه، خدمت كردن پادشاه، خوازه زدن در مراسم پيشباز، شكار پره و 
جامه دامادي ": نيز مواردي از قبيل ازدواج. رفته استموجود مي باشد كه در طبقه هنجار ها جاي گ

آموختن قرآن در دبيرستان و رياضت هاي ": ، تعليم و تربيت"خداوند زاده در عقد نكاح و عروسي
به چشم ...  و "تطهير كردن فرزند": ، مناسك گذر"فريفتن زنان از روي نصيحت": ، جايگاه زنان"جوانان

خ بيهقي از نهاد هاي جامعه شناسي مي باشد كه در اين مقاله بحث و مي خورد كه نشانگر غناي تاري
  .بررسي شده است

  
  .  جامعه شناسي، تاريخ بيهقي، نهاد، فرهنگ: كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي ، دانشگاه  اروميه 
 كارشناس ارشد زبان وادبيات فارسي ، دانشگاه پيام نور تبريز 
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  بررسي صور خيال شعر قيصر امين پور از منظر اصطالحات عاميانه

                   علي واسو جويباري                                                                
  دبير ادبيات فارسي شهرستان جويبار و دانشجوي دكتراي دانشگاه تاجيكستان

  
هاي اخير است كه اشعارش در ميان شعر دوستان،با اقبال رو ي دهه     قيصر امين پور از شاعران برجسته

سزايي داشته،درحالي كه اين موضوع،از نظر كاربرد اصطالحات عامه در اين امر، سهم به .استبه رو شده
از شگردهاي امين پور، به كارگيري اصطالحات عاميانه ، براي ايجاد .استمحقّقان و پژوهندگان دور مانده

 توجه شاعر به اصطالحات عاميانه و مردمي براي .استو آفرينش صور خيال وارتقاي سطح شعري
شاعر با استفاده ازتعابير و .اطباشعارش ، جلوه اي خاص داردتر با مختاثيرگذاري و ارتباط هرچه بيش

اصطالحات عامه وپركاربرد امروزي ، ايهام هاي زيبايي را خلق كرده، كه ايهام هاي لطيف حافظ را فرا 
ي اين اصطالحات عامه، در جهت آفرينش صور خيال، ياد مي آورد، به كارگيري هنرمندانه و هوشمندانه

  .شودمل شعر اوست كه در اين مقاله به آن پرداخته ميازنكات قابل تا
  

  .صورخيال،اصطالحات عامه، قيصر امين پور: كليدواژه ها
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  توحيد معرفت شناسانه در ديدگاه بهاءالولد و مولويبر اساس مثنوي و معارف

  بتول واعظ
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي

  
ه، پژوهشي است دربارة ديدگاه هاي معرفت شناسانه مولوي و بهاءالولد، در زمينه توحيد،     اين مقال

در . هاي مشابه و متفاوت انديشة آنانوحدت وجود، بحث ذات و صفات و اسماء خداوند و بيان جنبه
بخش نخست مقاله مفهوم توحيد و اصطالح وحدت وجود در مكتب برخي از عرفاي مشهور بيان شده 

 سپس خداشناسي معرفت شناسانه مولوي و بهاءالولد در مورد معناي توحيد، تفاوت توحيدي انسان است،
ها به دليل اختالف نظرگاه هاي آنان، فناي ذاتي، بحث رؤيت، مظاهر معرفت و جلوه هاي حق به عنوان 

رار گرفته مورد بررسي، تحليل و مقايسه ق... يكي از ابزارهاي معرفت توحيدي، مقوله عشق، طلب و 
در بخش سوم مقاله، ديدگاه هاي اين دو عارف بزرگ دربارة ذات و صفات و افعال خداوند بيان . است

شده و اختالف و اشتراك ديدگاه هاي آنان در زمينه خلق باواسطه يا بي واسطه خداوند، فاعل حقيقي 
 ناپذيري افعال بودن خداوند، عين ذات بودن صفات خداوند يا عارض بودن صفات بر ذات، علت

  . خداوند، به بحث گذاشته شده است
  

  بهاءالولد، مولوي، توحيد، وحدت وجود، ذات و صفات و اسماء خداوند، فناي ذاتي، رؤيت: كليد واژه ها
  

________________________________________________________________________ 
 com.yahoo@batulvaez 
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  مكتب كالسيسم درايران وغرب

  بتول واعظ
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبايي
  رقيه كاردل ايلواري

  اس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطباييكارشن
  

به (را بايد در جامعه ي غرب .....     خاستگاه مكاتب ادبي چون كالسيسم،رمانتيسم،رئاليسم،ناتوراليسم و 
آنچه به نام .  وجهان بيني فلسفي، سياسي و اجتماعي خاص آن جستجو كرد)ي قرن نوزدهويژه فرانسه

يات ايران ميشناسيم نسخه ي بدلي از اصل غربي آن است زيرا هيچگاه دو بينش فكري مكاتب ادبي در ادب
ي تطبيقي مقايسه. سياسي متفاوت به يك نتيجه ي همسان منجر نميشود-مختلف و دو زمينه ي اجتماعي

مكتب كالسيسم در غرب با نمونه ي شرقي آن يعني مكتب يا دوره ي كالسيك در ادبيات ايران در زمينه 
اجتماعي،انواع ادبي، بينش فلسفي و رويكردهاي ادبي قابل بررسي است كه - ايي چون نگرشهاي سياسيه

البته به معناي مقايسه و تطبيق كامل  اين دو جريان در ادب ايران و غرب نيست بلكه اين تطبيق بيشتر 
عمق و ژرفا هم حالت مصداقي دارد كه اغلب در سطح باقي ميماند و گاه در زمينه ي مسائل فوق به 

آيا دوره ي كالسيك در . 1: در اين مقاله سعي بر اين است كه به اين سواالت پاسخ داده شود. ميرسد
وجوه .  2جامعه ي سياسي، اجتماعي و ادبي ايران با دوره و جريان كالسيسم در غرب شباهت دارد؟ 

آيا اين .  3ناهايي استواراست؟ افتراق و اختالف دوره ي كالسيك در غرب و ايران بر چه معيارها و مب
 .الفارق است يا خيرمقايسه تطبيقي نوعي قياس مع

  
  .مكتب ادبي،دوره ي كالسيك،جريان كالسيسم، ادبيات تطبييقي:  كليدواژه ها
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  ي علويان و  بازتاب آن در ادبيات پارسيگيسو نشانه

 بتول واعظ

  بايي، تهراناستاديار گروه زبان و ادب پارسي دانشگاه عالمه طباط
 رقيه كاردل ايلواري

  كارشناس ارشد زبان و ادب پارسي، دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران
  

ي گيسو، معاني لغوي، اصطالحي و عرفاني آن و سير تحول معناي      نوشتار حاضر به بررسي تاريخچه
در اين . پردازدميگيسو در شعر شاعران پارسي زبان به ويژه ناصر خسرو كه شاعري علوي مذهب است، 

اشعار ناصر (گراي فارسي شناختي گيسو كه هم در شعر شرعي و زهدايم به بحث نشانهمقاله بر آن بوده
و هم در اشعار عارفانه و هم در نزد قلندريان و صوفيان به صورت يك اصطالح يا نشانه به كار ) خسرو
اي با توجه به اي و در نزد هر فرقه هر دورهو نشان دهيم كه گيسو و بلندي آن در. است، بپردازيمرفته

  .استهاي متفاوت فرهنگي، ديني، اجتماعي و سياسي داراي معنا و مفهومي متفاوت بودهزيرساخت
  

  ناصرخسرو، علويان، شيعيان، فاطميان، قلندريان، گيسو: هاكليد واژه
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  بررسي مناسك حج در شعر خاقاني

 مرادعلي واعظي
 

 ادب فارسي ، منظره شكوهمند حج از زيبايي و جذابيت خاصي برخوردار است ،     در چشم انداز
اگرچه اين فريضه الهي در آثار بيشتر شاعران و نويسندگان ادب فارسي به اشكال گوناگون به نمايش 

اوبيش از همه شاعران به كعبه . گذاشته شده است، اما شعر خاقاني با شعر همه شاعران متفاوت مي باشد 
كه و مناسك حج نظر داشته و به جرات مي توان گفت كه اين فريضه الهي در ادب فارسي در آينه ي و م

با توجه به اين كه در خاقاني داراي . شعر هيچ شاعري به اندازه شعر خاقاني نمود نداشته است 
ك حج ، در اشعارسروده هاي فراواني در زمينه حج مي باشد ، نگارنده مقاله پس از بررسي اجمالي مناس

صدد آن است كه روشن سازد شاعر بلند پايه شروان حج و مناسك آن را چگونه در شعر خود نمود 
ارادت خاقاني به حج و اعمال آن ، به قدري زياد است كه از سرصفاي دل وژرفاي باطن . بخشيده است 

رش، تصاوير بكر و زيبا به توصيف اين فريضه الهي پرداخته و فراتر از يك مسلمان معتقد ، در آيينه شع
  .                              از حج و مناسك آن ارئه داده 

  
 .خاقاني ، مناسك حج، حجراالسود، زمزم: كليد واژه 
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  حيوانات در ضرب المثلهاي چيني و فارسي

  خانم وانگ زينگ رونگ
  

 و هم در فرهنگ تاثير مي ضرب المثل، يكي از فرمهاي زبان است كه هم از فرهنگ تأثير مي پذيرد،
به روشني پيداست كه انواع حيوانات در متون ادبي، بويژه در ضرب المثلهاي  زبان فارسي و چيني . گذارد

از اين رو تمركز اين تحقيق، مبتني بر اين سؤال . به كار مي روند؛ اما كاربرد و معاني آنها يكسان نيست
ضرب المثلهاي چيني و فارسي چيست؟ بر اساس اصلي است كه علت تفاوت كاربرد حيوانات در 

مطالعات صورت گرفته، دربارة كاربرد وعلت اين تفاوت، از جملة آنها، تأثيرات فرهنگي و جغرافيايي بر 
در اين مقاله كاربرد حيوانات در امثال، در دو زبان چيني و فارسي و . يك زبان را مي شود پيدا كرد

اينكه حيوانات مختلف در ضرب المثلها چگونه به كار برده مي شوند، اهميت آنها در زندگي روزمره، و 
  .بررسي خواهد شد

  
  .ضرب المثلهاي چيني، فارسي، اژدها، شير، اسب ، توتم: كليد واژه ها 

________________________________________________________________________ 
 ناستاديار بخش فارسی دانشگاه مطالعات بين المللی شانگهای، چي com.hotmail@wzring 
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  بررسي نگرش كردزبانان منطقه ي كرمانشاه نسبت به زوال گويش كردي كرمانشاهي

  سبا ولي زاده
  شگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، گروه زبان شناسي همگاني فارس، ايران دانشجوي كارشناسي ارشد دان

  نسترن توكلي
 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، گروه زبان شناسي همگاني، فارس، ايران                    

  
عوامل . حدودي كاهش يافته است     در سال هاي اخير كاربرد زبان كردي در منطقه ي كرمانشاه تا 

از اين رو پژوهش حاضر به روش توصيفي ـ . اجتماعي و فرهنگي متعددي در اين امر دخيل هستند
تحليلي و با رويكردي جامعه شناختي بر مبناي دو متغير جنس و سن به بررسي نگرش كردزبانان منطقه 

داده . تماعي و فرهنگي پرداخته استي كرمانشاه به گويش كردي كرمانشاهي در حوزه هاي مختلف اج
هاي اين پژوهش عمدتا ميداني و برگرفته از سي عدد پرسش نامه مي باشد كه به طور مساوي توسط 
زنان و مردان كردزبان منطقه ي مورد تحقيق در چهار گروه سني پانزده تا سي، سي تا چهل و پنج، چهل 

 بنابر فرض نگارنده گويش كردي كرمانشاهي رو .و پنج تا شصت و شصت به باال پاسخ داده شده است
تحليل هاي اين پژوهش همراستا با اين فرض نشان دهنده ي تغيير زبان از زبان كردي به . به زوال است

  . سوي زبان فارسي است
  

شناسي، جامعه شناسي زبان، گويش كردي كرمانشاهي، نگرش گويشوران، زوال گويش : كليد واژه ها
  .زباني
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   و تحليل آرايه تشخيص در مثنوي هفت پيكربررسي

  حميد ولي زاده
  جواد صديقي

  
 نظامي گنجوي است كه تعداد ابيات آن بالغ بر پنج هزار بيت مي هفت پيكر چهارمين منظومه از خمسه

شود، اين مثنوي شامل تعاريف و توصيفات متنوعي است كه از سويي به طبيعت و عناصر گوناگون 
هاي داستاني و محافل بزم و رزم و نظاير آن را شود و از سوي ديگر وصف شخصيتطبيعي مربوط مي

پيكر توان از هفتآيد، نميهاي داستاني ممتاز و عالي سخني به ميان ميوقتي از منطومه. گيرددر بر مي
نده  تحليلي به سامان رسيده است، سعي نگار-در اين مقاله پژوهشي كه به صورت توصيفي. يادي نكرد

شود با نظر به عناصر ها و درختان ميها را كه شامل انواع گلبر آن است تا  بخشي از اين توصيف
  . آنها مورد بررسي و مطالعه و تحقيق قرار دهدسازنده

  
  .ها و درختانپيكر، توصيف، گلنظامي، هفت: كليدواژه ها

________________________________________________________________________ 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي 
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  ) سعدي، خيامحافظ،(مقايسه تطبيقي اشعار كمال خجندي با شاعران طراز اول

  حميد ولي زاده
  

كه  شيوا، دلكش و دلنواز است؛ آن سان-  استاد بال منازع سخن سرايي-     زبان اشعار كمال خجندي
 - هاي عالي مرتبه را با رواني و خوش آهنگي توانسته با استفاده از اين شگرد خاص زباني خود، حكمت

 سعي نگارنده بر آن است كه - در اين مقاله. اي دهد در ذهن مخاطبانش ج-هاي بديع به دليل خصوصيت
  .اندكي از اشعار كمال را با شاعران ديگر مقايسه و اندكي هم از ويژگي هاي اشعار او را بررسي كند

  
  . خيام، فولكلور، كنايه  حافظ،  سعدي، كمال خجندي،: كليدواژه ها
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  )دفتر دوم(نوستالژي در مثنوي معنوي مولوي

 هحميد ولي زاد

          كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
  

شناسي است، به معناي رفتاري كه ناخودآگاه در ميان شاعر يا نويسنده      نوستالژي يك  اصطالح روان
ها به گذشته و به آن چيزهايي نوستالژي يعني حس دلتنگي و حسرت انسان. شودبروز كرده و متجلّي مي

تقريباً تمامي نويسندگان و شاعران به نحوي از انحاءدر آثار .  دست داده اندكه در زمان حال آنها را از
موضوع اين مقاله بررسي . اندهاي حاصل از آن به طُرُُق گوناگون اشاره كردهخود به نوستالژي و دلتنگي

ورد از آنجايي كه اين موضوع تا به حال چندان م. باشدمي)دفتر دوم(نوستالژي در مثنوي معنوي مولوي
هاي عرفاني شخصيت تواند منجر به شناخت بيشتر جنبهتوجه محققان و پژوهشگران واقع نشده، مي

  .مولوي شده و نتايج عرفاني زيبايي را در برداشته باشد
  

 .مثنوي معنوي، نوستالژي، مولوي: كليد واژه ها
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  آن با رمانِي و مقايسه» منيرو رواني پور«از » اهل غرق«بررسي منشأ شخصيت رمان 

  »گابريل گارسيا ماركز«از » صد سال تنهايي«
 رقيه وهابي درياكناري

   كارشناسي ارشد دانشگاه زبان و ادبيات فارسي عالمه طباطبايي، تهران
  

اي در ذهن هر نويسنده وجود دارد كه به نوعي ذهن نويسنده را براي خلق يك يا هاي اوليه     نمونه
نويسنده با استفاده از اين ابزارها و مواد خام و البته نيروي تخيلش دست به . انگيزد چند شخصيت برمي
هاي  و آفرينش شخصيت» اهل غرق«رواني پور در نگارش رمان . زندمياش يهاي داستانآفرينش شخصيت

اهل «ي تأثيرپذيري رمان ي حاضر، دربارهمقاله.  بهره برده است»پروتوتايپ ادبي« از اش ياصلي داستان
هر دو اثر به سبك . است»گابريل گارسيا ماركز«ِ«صد سال تنهايي«، از رمان »پورمنيرو رواني «ِ«رقغ
صد «ي فضاسازي و شخصيت پردازي ماركز در پور، از شيوهرواني. اند نگاشته شده»رئاليسم جادويي«

در . اهد بررسي شودبدين منظور، سعي شده است اين تأثيرات با ذكر شو. استفاده كرده است» سال تنهايي
.  و پيشگامان اين سبك داده شده است»رئاليسم جادويي«ابتداي مقاله توضيحات مختصري در مورد 

در بخش سوم مقاله، مشتركات اين دو رمان به تفصيل بررسي . گرددي اين دو رمان ارائهميسپس خالصه
 حوادث، ورود مظاهر تمدن، هاي اصلي هر دو اثر، مكان وقوعي شخصيتمقايسه: مي شود؛ كه شامل

  .يديد مشتركاستمضمون واحد و زاويه
  

  .رمان، رئاليسم جادويي، پروتوتايپ،شخصيت؛ اهل غرق؛ صد سال تنهايي: كليد واژه ها
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 مقايسه ي ضرب المثل هاي مربوط به صبر در ادبيات فارسي و عربي

  محمد ويسي
  ه تربيت مدرسدانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگا

  
     مثَل به منزله ي  واعظي شيرين زبان و ناصحي مهربان است كه انسان را با زباني دلچسب و ماليم به 

هر مثل نتيجه ي تجارب و خالصه ي . پيروي از اخالق حسنه و ترك اعمال نكوهيده دعوت مي كند
فصيح ترين قالب به مخاطبان افكار و آراي صدها انديشمند مجرّب است كه آن را در موجزترين و 

يكي از اَمثال مهم و ارزشمندي كه در ميان دو فرهنگ فارسي و عربي شواهد زيادي . عرضه داشته اند
اهميت صبر تا بدانجا است كه مرتبه ي آن را نسبت به ايمان . براي آن ذكر شده است، صبر مي باشد

اني و فكري فراوانِ حاصل از مجاورت و با وجود اشتراكات زب. همچو سر دانسته اند نسبت به بدن
همزيستي ميان دو فرهنگ فارسي و عربي ، با مقايسه ي اين مثل در  ادبيات اين دو زبان به پاره اي از 

اين تمايزات ما را به تفاوت در نوع نگرش و جهانبيني خاص هر فرهنگ . تمايزات ظريف بر مي خوريم
يوه ي بيان، نوع وجوه افعال ، شيوه خاص  تصويرپردازي و تمايزاتي همچون  تفاوت در ش. مي رساند 

اين در حالي است كه با ورود اسالم ، هر دو فرهنگ . همچنين جايگاه و دايره ي شمولِ مثَل مورد نظر
  .غني تر  مي شوند و زبان ها نيز پا به پاي اشتراكات فرهنگي متعالي و به هم نزديك تر مي شود

  
  .ثَل ، ادبيات فارسي ، ادبيات عربي ، ادبيات تطبيقيصبر ، م: كليدواژه ها
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  خيام تاريخي خيام نيشابوري

  مريم هاشمي
  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

  
مقاله حاضر بر اين است كه به شناخت عمر خيام از طريق تحقيق در  آثار ديگران دست پيدا       
ن است معاصرين خيام و يا كساني ديگر چند سال بعد اين آثارهم  شامل آثار تاريخي است  كه ممك.كند

در اين تحقيق سخنان كساني مورد .از او نوشته باشند وهم آثاري كه در عصر حاضر نوشته شده اند 
بررسي قرار گرفته شده كه درباره دين و فلسفه خيام فقط به رباعيات او نگاه انداخته اند و درباره او از 

 .بنابراين به دو دسته موافقان و مخالفان خيام تقسيم مي شوند.ديد خود قضاوت كرده اند

  
  .خيام ، فلسفه ، شك ، باده ، عقل ، عقايد: كليدواژه ها
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  »سورئاليسم«بررسي مضامين مشترك بين مكتب 

  هاي غنايي فارسي در منظومه»عشق« و ماهيت 
  ه اصفهاناستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگا: دكتر سيد مرتضي هاشمي

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي: الهام سيدان
  

سورئاليسم نهضتي ادبي ـ هنري است كه در اوايل سده بيستم در اروپا شكل گرفت و در واقع عصياني بر 
ها به جستجوي راه رستگاري و رهايي از زندگي عادي و روزمره  سورئاليست. عليه مظاهر تمدن بود
اي فراتر از  هاي نابي جستجو كردند كه انسان در آن به مرحله تگاري را در لحظهدنيوي برآمدند و رس

دهند به  هاي آثار سورئاليستي و تعاريفي كه از اين مكتب ارائه مي بسياري از ويژگي. رسد خويشتن مي
ع و برخي از وقاي. خورد تر و در پيوند با حقيقت برتر، با مفهوم و ماهيت عشق پيوند مي صورت متعالي

ها براي آثار خود  شود، شبيه اصولي است كه سورئاليست تصاويري كه در آثار غنايي فارسي مشاهده مي
توان به جنون و ديوانگي، بيان طنزآميز و پارادوكسي، تضاد و تناقض،  از جمله اين اصول مي. اند برشمرده

اين پژوهش با . ي اشاره كردبيان امر شگفت، رسيدن به نقطه عليا و تصادف ميان دنياي واقعي و ذهن
رويكرد بررسي تطبيقي بر آن است كه به بررسي و تبيين عناصر مشترك ميان مكتب سورئاليسم اروپايي و 

و ) ليلي و مجنون و خسرو و شيرين(هاي غنايي با تكيه بر آثار غنايي نظامي گنجوي  عشق در منظومه
هاي  بيان ويژگي. وريت ليلي و مجنون ـ بپردازدمقلّدان وي از جمله جامي و اميرخسرو دهلوي ـ با مح

هاي ادبي ادبيات مدرن و ماهيت عشق در  ها و نظريه مشترك بين سورئاليسم به عنوان يكي از مكتب
كند، بلكه ما را به اين  هاي آنان را آشكار مي ها و يكساني هاي غنايي كهن و سنتي، نه تنها شباهت منظومه

ها با ابزارهاي متفاوت در پي  ادي و رهايي از حقيقت عقالني كه سورئالشود كه آز حقيقت رهنمون مي
هاي غنايي فارسي مشاهده  در منظومه» عشق«اند، در قالب حقيقتي متعالي تحت عنوان  رسيدن به آن بوده

  .شود مي
  

  .عشق، سورئالسيم، آثار غنايي، نظامي، جامي: كليدواژه ها
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  اداران بيل از نقاب مرگ سرخ ادگار آلن پوتأثير پذيري غالمحسين ساعدي در عز

  ليال هاشميان
  نرگس بيات

  
     تأثير پذيري از مباحث مرتبط با ادبيات تطبيقي است كه در هر دوره، بنا بر شرايط خاص اتفاق مي 

ادبيات داستاني ما نيز تحت تأثير ترجمه و رفت و آمدهاي نويسندگان و عواملي از اين نوع، از . افتد
اين تأثير پذيري ها با نخستين آشنايي هاي نويسندگان ايراني با . ت برون مرزي تأثير گرفته استادبيا

جمال زاده، هدايت و چوبك نخستين كساني بودند كه با آثار ادبي . غرب و آثار ادبي آن اتفاق افتاد
در نوشتن ...  و خارجي آشنا شدند و از آثار فاكنر، كافكا، ادگار آلن پو، موپاسان، همينگوي، چخوف

اما اين تقليدها، تقليدهايي صرف نبود، بلكه نويسندگان ما شيوه اي در پيش گرفتند كه . داستان بهره بردند
 نيز 50 و 40غالمحسين ساعدي، نمايش نامه نويس و داستان نويس دهه ي . بعدا سبك خاص آنان شد

و غير مستقيم مكتب هاي هنري و ادبيات از اين تأثيرپذيري ها بي نصيب نمانده و تحت تأثير مستقيم 
در اين مقاله، تالش مي شود تا تأثير پذيري ساعدي در مجموعه ي . برون مرزي قرار گرفته است

عزاداران بيل از داستان نقاب مرگ سرخ ادگار آلن پو، رنجنامه نويس بزرگ سده ي نوزدهم آمريكا 
ساعدي و شيوه ي داستان نويسي آن ها ارائه مي شود ابتدا گوشه هايي از زندگي آلن پو و. نمايانده شود

  .و پس از معرفي دو داستان و مقايسه ي سبك آن ها، زمينه هاي مشترك، پيدا و بررسي مي شوند
  

  .ادبيات تطبيقي، تأثيرپذيري، نقاب مرگ سرخ، عزاداران بيل: كليدواژه ها
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  )در سيماي اهل معرفتبر مبناي تأثير آن (وگو در گلستان سعدي بررسي عنصر گفت

  مرضيه هرمزدي

  دكتر ابراهيم رنجبر 
  

با وجود اين در مورد . توان گلستان سعدي را در رديف آثار داستاني قرار داد       با قدري تسامح مي
-اكثر حكايات گلستان داستان. گاه بررسي عناصر داستاني توجه كافي نشده استظرايف هنري آن از ديد

سعدي حكايات را براي تبيين . اند كار گرفته شدهاند كه در خدمت مقاصد نويسنده بهههاي بسيار كوتا
. ي خود در خصوص سياست مدن، سياست منزل و سياست نفس به كار گرفته استنظريات حكيمانه

آن را معتبر ) مايهدرون( گرفت و تنها مضمون هاي حكايت را ناديدهتوان تمام مؤلفه جهت ميبدين
ترين عنصر حكايات رنگبدين جهت مضمون پر. اي اجتماعي يا اخالقي گرفتت و از آن نتيجهداش

به سر و سامان يافتن مضمون » وگوگفت« عنصر يهيچ يك از عناصر داستان به اندازه. گلستان است
وردي ي مدر اين نوشته تأثير اين عنصر را در ساختار حكايات گلستان و در مطالعه. كمك نكرده است

سعدي براي معرفي سيماي اين قشر مهم اجتماعي به . ايمآن، ترسيم سيماي اهل معرفت، بررسي كرده
وار اين قشر از اوصاف خصال پسنديده و الگو. جاي رفتارهاي داستاني، از گفتار استفاده كرده است

نمايان، از سيماي ي صوفيگويي سعدي سعي كرده است كه با تصفيه. ها، بسيار بيشتر استناپسند اين
  .اين قشر الگويي براي مديريت جامعه در قلمرو سياست مدن، سياست نفس و سياست منزل ارائه كند

  
  .وگو، گلستان سعدياهل معرفت، عنصر گفت: هاكليد واژه

________________________________________________________________________ 
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  بنيادهاي متافيزيك  نور و ظلمت در انديشه ي شيخ اشراق

  حجت اهللا همتي
 ن،گروه زبان و ادبيانت فارسي،ايران،بهبهاندانشگاه آزاد اسالمي،واحد بهبها

  
.     نور و ظلمت دو اصل رمزي است كه سهروردي نظام فلسفه ي خويش را بر آن استوار داشته است

سهروردي در تبيين نظريات هستي شناختي خود و تشريح مسائل مختلف در رابطه با نظام آفرينش و نيز 
يگر مسائل بنيادين حوزه ي انديشه هاي  جهان شناسي، از كيفيت صدور عالم از جانب حضرت باري و د

در اين نظام فلسفي، علم الهي كه از سنخ نور است منشأ ايجاد عالم هستي .  بهره مي برد"نور"فلسفه ي 
از ناحيه ي نوراالنوار است و مراتب نور از باال به پايين به منزله ي مراتب و جلوه هاي فاعليت حضرت 

در نتيجه از منظر سهروردي آفرينش جهان . يت آن با مظهريت و نوريت آن يكي استحق است كه معلوم
. بدين ترتيب نظام هستي شناسي سهروردي مبتني بر تجلي انوار است. از پرتو نوراالنوار خواهد بود

حضرت احديت، مطلق نور و نور مطلق است و ساير انوار به حسب قرب و بعدشان نسبت بدوست كه 
و تقريبا بر اين پايه كليه ي نظريات بنيادين خود در جهت . نورشان معين گشته استشدت و ضعف 

بر همبن اساس در اين جستار . تفسير و تبيين ديدگاههاي هستي شناختي خويش را مطرح مي نمايد
بپيشينه ي بنياد هاي متافيزيك نور و هستي شناسي نور و ظلمت در انديشه ي سهروردي، چون رابطه ي 

 وجود و مقايسه ي احكام نور و احكام وجود، تقسيمات نور و ساير احكام مربوط به نور و ظلمت نور و
  .در انديشه ي سهروردي تبيين مي گردد

  
  .سهروردي، نور، نوراالنوار، ظلمت، وجود: كليد واژه ها
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  هاي زنان در كليله و دمنهشناختي ويژگيتحليل روان

  دكتر محمد ياوري

   و ادبيات فارسي دانشگاه محقق اردبيلياستاد يار زبان
  زينب برزگرماهر
  كارشناس ارشد ادبيات فارسي

  
ي پيدايش، تدوين ي فرهنگ رايج در دورهكنندههايي است كه منعكس     كليله و دمنه مشتمل بر داستان

ه در ها شخصيت زنان است كهاي مطرح در اين داستان از جمله شخصيت.باشدو نگارش مطالب آن مي
هاي متفاوتي را از خود به منصه ي ها به گونه اي ايفاي نقش كرده و به نحو بارزي ويژگياكثر اين داستان

همكاري، مسائل "هاي زنان در كليله و دمنه ذيل شش عنوان اصليدر اين مقاله ويژگي. ظهور مي رسانند
 طبقه بندي شده و با آوردن "جنسي، پاكدامني زن و بد بيني مرد، منطق و استدالل، ازدواج، حميت

شناسي اجتماعي هاي زنان از ديدگاه روانهاي مربوط به هر يك از عناوين مذكور به تحليل ويژگيداستان
  .پرداخته شده است

  
  .شناسيزن، كليله و دمنه، شخصيت پردازي، تحليل روان: كليدواژه ها

  
  

________________________________________________________________________ 
 Yavari1350@yahoo.com 
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  بررسي داستان تنگسير از ديدگاه نقد جامعه شناختي

يه يگانهعط  
 كارشناس ارشد ادبيات فارسي
 

در نقـد جامعـه   .      اين مقاله در بستر جامعه شناسي ادبيات بـه بررسـي داسـتان تنگـسير مـي پـردازد               
. شناختي، آثار از منظر مفاهيمي چون ايدئولوژي، آگاهي ممكـن و شخـصيت نـوعي بررسـي مـي شـوند                    

تنگسير مهم تـرين اثـر      .  از ديدگاه اين نقد بررسي كرد      تنگسير داراي قابليت هايي است كه مي توان آن را         
در تأثيرگذاري ايـدئولوژي داسـتان      ) 1342(سال انتشار آن    . چوبك است كه داستاني ساده وروستايي دارد      

، بـه خـوبي بـاويژگي هـاي         »زاير محمد «شخصيت اصلي تنگسير،    . كه ظلم ستيزي است، اثر بسزايي دارد      
او به تدريج و در خالل داستان از يك روستايي ساده بدل بـه قهرمـان                . تقابل بررسي اس  » قهرمان نوعي «

در نقد جامعه شـناختي، نظريـه پـردازان         . تغيير مي كند  » شير محمد «به گونه اي كه نامش نيز به        . مي شود 
                       .                    استاما در اين مقاله بيشتر به نظريات گلدمن و لوكاچ پرداخته شده. بسياري مطرحند

  
  .لوكاچ, نقد جامعه شناختي، آگاهي ممكن، شخصيت نوعي، ايدئولوژي، گلدمن: كليدواژه ها
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  تري توسط شارحين ترك تباربررسي سير شرح نگاري بر مثنوي گلشن راز شيخ محمود شبس

  )رستا(ابوالفضل مرادي                   
  دانشگاه قم         

 كتور عاليه يلمازدو
  دانشگاه سليمان دميرل تركيه

  
  اين پژوهش بر آن است با بررسي نسخه هاي خطي موجود در قرن هشتم هجري به بعد، شرحهاي     

ي گرانقدر شيخ محمود شبستري نوشته اند همچون بابانعمت فارسي كه شارحين به زبان فارسي بر مثنو
اهللا نخجواني و احمدبن موسي و ديگران، سير تطور و چگونگي آن را به ثبت رسانده و سپس با 

اين پژوهش ميتواند تأثير . شرحهايي كه به زبان تركي بر شرح گلشن راز نوشته شده است مقايسه نمايد
  . ي بر ادبيات عرفاني و تصوف آناتولي آسياي صغيرمشخص نمايدآراء و افكار شيخ محمود شبستر

  
  .گلشن راز،شيخ محمود شبستري، عرفان، شرح گلشن راز، تصوف، زبان تركي:كليدواژه ها
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  حكمت، هوس، كمال گرايي در ناخودآگاه نظامي

                                          دكترفرزانه يوسف قنبري
   ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول استاديار زبان و

  سعيد ظهيري
    دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي واحد دزفول

  
     حكمت و هوس كه دو مقولة كامالً متضادند در نظر نظامي گنجه اي ارتباط تنگاتنگي با هاتف و فرخ 

كه سبب شده حكمت و وعظ  را با هوسنامه جا به در نظر او هاتف است . سروش آسماني پيدا مي كنند
اما آيا فقط فرخ سروش آسماني است كه سبب مي شود پس از مخزن االسرار به خسرو و شيرين . جا كند

روي آورد يا عوامل ديگري نيز در اين چرخش دخيلند؟ ناخودآگاهي كه در روان شناسي تحليلي مد نظر 
د جهت دهندة بسياري از اعمال و كردار آدمي باشد هر چند به است نيروي بالقوه اي است كه مي توان

پس ناخودآگاه نظامي تأثير . ظاهر بخواهيم اين حركات را مانند نظامي به عوامل ماورايي ارتباط دهيم
. بسزايي در چرخش او از مخزن االسرار به خسرو و شيرين داشته است و نمي توان آن را ناديده انگاشت

 به دنبال قبول عامه است و البته همين خواسته نوعي عذاب وجدان  برايش به ارمغان نظامي ناخودآگاه
آورده است او براي كاهش اين فشار به سروش و هاتف و القائات او روي مي آورد و اين گونه است كه 

  . خواستة ناخودآگاه نظامي ارتباط تنگاتنگي با سروش و القائات ماورايي پيدا مي كند
  

  . نظامي گنجه اي، مخزن االسرار، هوسنامه، خسرو و شيرين، چرخش شخصيت:  هاكليد واژه
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  تأثير رمانتيسم بر تخيل و ايماژپردازي شهريار

                                               دكترفرزانه يوسف قنبري
   استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول

                                 مليحه جام خانه           
   دانش آموختة مقطع كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي 

  
تخيل رمانتيك غالباً رو به سوي .      يكي از وجوه تمايز شعر رمانتيك را در نوع تخيل آن مي توان ديد

ك و ناشناخته را خوش تر دارد و از افق هاي مه آلود و مبهم و دور دست دارد، پرواز در فضاي وهمنا
محصول تخيل . همين رو از تخيل كالسيك كه رو به افق هاي روشن و آشنا داشت، فاصله مي گيرد
 عاطفي كه در –رمانتيك تصوير عوالم پر رمز و راز و وهم آلود است؛ تخيلي پر شور و سودا زده، حسي 

تخيل «از اين تخيل، شهريار به . ته نهفته استبطن آن نوعي نوستالژي و حسرت زدگي نسبت به گذش
تخيل شهريار كه نقش عمده اي در استقالل . تعبير مي كند و افسانة نيما را نمونه اي از آن مي داند» جديد

حتّي بدان پايه كه پاي از محدودة متعارف شرايط معاني . و امتياز شيوة او دارد، حد و مرزي نمي شناسد
شهريار از نظر وسعت احاطه بر لغات و عبارات و . تخيلي زنجير گسل و ديوانه. هدو بيان فراتر مي ن

قدرت ايماژپردازي رمانتيك، نه تنها در بين شاعران كالسيك امروز بلكه در ميان گذشتگان هم اگر 
 ايماژها و تصاوير ساخته شده در شعر شهريار در بسياري. انصاف را رعايت كنيم، كم نظير و ممتاز است

از موارد جنبة روايت و شرح خاطرات دارد و اين خاطرات كه معموالً يا به گذشتة دور تعلق دارد يا به 
  . فضاي رؤيا گونه و غير روزمره، خواننده را در حالتي ميان واقعيت و رؤيا غوطه ور مي سازد

  
  .شهريار، رمانتيسم، تخيل، ايماژپردازي: كليدواژه ها
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  "احمد عزيزي"ه ي هنجارگريزي هاي مبتكران

  دكتر محمد رضا يوسفي
  استاد زبان و ادبيات فارسي جامعة المصطفي العالميه   استاديار گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه قم

  رقيه ابراهيمي شهرآباد
 تربيتي مؤسسه آموزش عالي - دانشجوي دكتري زبان وادبيات فارسي دانشگاه تهران عضو گروه علمي

  شهيده بنت الهدي
  

يكي از مهمترين انگيزه هاي آفرينش در آثار هنري به خصوص آثار ادبي و از جمله شـعر، ميـل بـه                            
در اين راستا هنرمندان سعي مـي       .  نظم موجود در اجزا،اركان ، معاني، و واژگان آن است            "برهم ريختن "

 و آن را در لباسـي جديـد         نمايند با نگاهي جديد به اشيا، نظرات، لغات، وحتي اماكن اطراف خود بنگرند            
يكي از عواملي كه به شعر برخي از شعرا در جنبه هـاي             . خالف آنچه ديگران به كار مي برند ، ارائه دهند         

تشخص مـي دهـد، خـارج كـردن آن از حالـت      ...مختلف واژگاني،آوايي، زباني، نحوي، معنايي، سبكي، و   
همـين  . ا از نظام و قوائد حاكم بر زبان است        عادي و ساختارهاي جديد و به عبارت بهتر هنجارگريزي آنه         

شاعر هنجارگريز ترتيب معمول را برهم مي ريزد و ترتيب ديگـري            . امر باعث رستاخيز شعر آنها مي شود      
مثال گاهي از كاربرد اليه ي اصلي زبان در شعر سـرباز مـي زنـد و سـاختارهاي                   . را جايگزين آن مي كند    
برحسب قياس، فراتر از قواعد ساخت واژگان در نظام زبان قدم بر مـي              گاهي نيز   . گفتار را به كار مي برد     

دارد و واژه اي جديد را ساخته، در اشعارش به كار مي برد و از اين طريق به زبان خويش نوعي تشخص                      
هنجار گريزي گاهي درقواعد معنايي حاكم بر زبان رخ مي دهد و شاعر ازرعايت محـدوده هـم                  . مي دهد 

او براي نيـل بـه ايـن    .  گريزد، نظم آنها را برهم زده معنايي دور از ذهن را ارائه مي دهد نشيني واژگان مي  
. هدف از آرايه ها و صورخيال بهره مي گيرد وپديده ها را در اثر خود براي مخاطب بيگانه جلوه مي دهد                    

سخن نيـاز   به عبارت ديگر سخن خود را در لباسي مزين عرضه مي كند تا مخاطب نيز براي درك معناي                   
در تمـام ايـن     . به تالش فكري بيشتري داشته باشدو شايد همين تالش فكري باعث زيبا شدن اثـر گـردد                

موارد آنچه مهم است؛ اين است كه شاعر ابتدا ذهن خواننده را به سمتي ديگر مي كشد ولي بـا اشـاره اي      
يكي از  . وعي ابداع هنري بدانند   آن را به اصل باز مي گرداند و همين امر باعث شده كه هنجار گريزي را ن                

احمـد  "شاعران معاصر كه به خوبي توانسته است انـواع هنجـارگريزي را در شـعر خـويش ارائـه دهـد،                      
  .در اين مقاله بر آنيم جلوه هاي مختلف هنجار گريزي او را در شعر نشان دهيم .  است"عزيزي

  
  .هنجارگريزي، شعر، ابداع ادبي ، احمد عزيزي: كليد واژه ها
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