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  مقاله و انتشار پذیرش شرایطو تدوین  يراهنما
 

  رویکرد نشریه
شناسی، تاریخ، علـوم   هاي خارجی، روان شناسی و زبان بررسی و تحلیل مبانی علوم انسانی مانند علوم سیاسی، زبان

  ت فارسی؛اجتماعی، علوم تربیتی، مدیریت، زبان و ادبیات عربی، فلسفه و کالم، فقه و حقوق، اقتصاد، زبان و ادبیا
  هاي علوم انسانی؛ بررسی و نقد منابع رشته

  هاي علوم انسانی؛ هاي آموزشی و پژوهشی در رشته بررسی و نقد برنامه
  هاي علوم انسانی؛ هاي آموزشی و پژوهشی در رشته هاي اجرایی و نتایج برنامه بررسی و نقد شیوه

  ها؛ هاي رفع آن حل  اههاي علوم انسانی و بررسی ر هاي رشته شناسایی مسائل و چالش
  بررسی و تبیین نقش علوم انسانی در ارتقاي فرهنگ جامعه؛

  بررسی و تبیین نقش علوم انسانی در پیشرفت دیگر علوم؛
  .کارهاي مناسب براي انطباق علوم انسانی با مفاهیم و اصول اسالمی ها و راه کارگیري سیاست به

  
  مقالهو انتشار شرایط پذیرش 

کنـد و   اقتباسی باشد استقبال مـی  غیر و جدیدنکات علمی مطالب و حاوي که  يمعتبر پژوهشیهاي  نشریه از مقاله
  .هاي مبتنی بر گردآوري یا ترجمه معذور است از چاپ مقاله

  .هاي داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشد شود که در نشریه هایی در این مجله منتشر می صرفاً مقاله
نویسندة مقاله مجـاز بـه چـاپ آن در جـاي     محفوظ است و  نشریهبراي  ،آن ذیرش، پس از پمقاله حق چاپ

 .دیگر نیست
 .رأي بودن با نویسندگان نیست و مجله مسئولیتی در این زمینه ندارد معناي هم انتشار آثار ارسالی الزاماً به

 .هاي دریافتی آزاد است مجله در قبول، رد، اصالح، و ویرایش مقاله

  :محترم، مشخصات ذیل را به همراه مقاله ارسال کنند ندگاننویس/ نویسنده
 به فارسی و انگلیسی؛ نویسندگان/ خانوادگی نویسنده نام و نام 
  دانشگاه نویسنده  دانشکده، دانشگاه، و شهر محل آموزشی، نام   تحصیالت، رتبۀ علمی، گروه میزان /

 به فارسی و انگلیسی؛ نویسندگان
 صورت تعدد نویسندگان؛ معرفی نویسندة مسئول در 
 ؛نویسندگان/ درج نشانی پست الکترونیک نویسنده 
  ،هاي همراه، منزل، محل کار، و دورنگار نویسندة مسئول؛ شمارة تلفن نشانی، کدپستی 

 از طریق پست عـادي  ،و مشخصات باال همراه درخواست انتشار به ،را  نویسندگان محترم، فایل الکترونیک مقاله
  .ارسال کنند نشریهیا پست الکترونیک، به نشانی و  )CD قالب  در(
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و پـذیرش  » مقالـه  و شـرایط پـذیرش و انتشـار   راهنماي تدوین «پذیرش اولیۀ مقاله مشروط به رعایت نکات 
نتیجـه بـه نویسـنده     ،صـورت  هر در. است ۀ نشریهو هیئت تحریری مقاله داورانمشروط به تأیید آن نهایی و چاپ 

 .شود میاعالم 

درضـمن، مقالـه   . کلمه تجاوز نکنـد  8000صفحه باشد و درمجموع از 25و حداکثر  15مقاله حداقل صفحات 
  .ارسال شود PDFهمراه فایل  و به نگاري حروف Word 2007 در برنامۀ 13لوتوس   بیبا قلم 

، به دو زبان فارسـی و انگلیسـی   )واژه 7حداکثر ( هاي کلیدي و واژه) کلمه 150حداکثر ( داشتن عنوان، چکیده
  .ها الزامی است مقاله  براي همۀ
 .منابع باشدفهرست و  ،گیري ها مشتمل بر مقدمه، مباحث اصلی، نتیجه مقاله

 .پرانتز قرار گیرد و داخلمتن درون تخصصی و واژگان  ،اصطالحات ،خاص اسامی التینمعادل 

 
 شیوة استناد
  :شیوة زیر باشد رون متنی و به، د ارجاعات مقاله

خانوادگی نویسندة کتاب یـا مقالـه،     ، نام)گیومه داخل( قول مستقیم  پس از نقل ،براي ارجاع به منابع، بالفاصله
 .)1/210: 1366 ،حقیقی: (مثال. نظر درون پرانتز آورده شود و صفحۀ منبع مورد ،انتشار، شمارة جلد سال

خانوادگی نویسندة کتاب یا مقاله، سال انتشـار و    قول غیرمستقیم، نام پس از نقل ،هبراي ارجاع به منابع، بالفاصل
 .)25 -  21/ 1 :1366 ،حقیقی: (مثال. درون پرانتز آورده شود و صفحۀ منبع مورد نظر ،شمارة جلد

 .):Nelson, 2003 115(: مثال. شیوة قبل و به زبان اصلی آورده شود فارسی، به  غیرمتون ارجاعات درون متنی 

، و غیـره د، ، جسال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، با قـراردادن حـروف الـف، ب،     اي در یک اگر از نویسنده
  .پس از سال انتشار، آثار از هم متمایز شوند ،فارسی  غیرهاي  ، در زبان... ، و a،bفارسی و حروف   زبان  در

مقاله، سـال   ها نویسندة مستقل دارد، نام نویسندة الت آناي که مقا به فرهنگ یا دانشنامه متنی ات دروندر ارجاع
  .)»ابومحمد صالح«ذیل / 6: 1373انواري، ( :مثال .صفحۀ منبع مورد نظر آورده شود وشمارة جلد، انتشار، 

دانشـنامه،   /اي که مقاالت آن نویسندة مستقل ندارد، نـام فرهنـگ   به فرهنگ یا دانشنامه متنی ات دروندر ارجاع
ذیـل   :1380، فارسـی  المعـارف ةریاد: (مثال. شود ه آورد )در گیومه( و نام مدخل مورد نظرشمارة جلد، شار، سال انت

  ).»سینا ابن«
: در منابع التین( »همان«جاي آن واژة  و به نشودآورده  قبلبار مانند متنی، ارجاعات تکراري  در ارجاعات درون

ibid( کار رود به.  
 .دگردجاي نام مؤلف خودداري  شود و از ترسیم خط به عات تکراري کامل آورده در منابع پایان مقاله، ارجا

ترتیـب   خـانوادگی نویسـنده، بـه     ابتدا منابع فارسی و سپس منابع التین، براسـاس نـام  در در پایان مقاله، : منابع
 :شود آوردهصورت زیر  حروف الفبا و به

صـورت   نام کتـاب بـه  ). انتشار  تاریخ( نویسندگان/ یسندهنو  گان، نامنویسند/ نویسنده خانوادگی  نام: کتاب
 .نام ناشر :محل انتشارو شمارة جلد، ، نام مترجم یا مصحح، )ایرانیک( ایتالیک
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صـورت   ، نام مترجم، نام نشریه بـه »عنوان مقاله«). تاریخ انتشار(نویسنده   خانوادگی نویسنده، نام نام :مقاله
 .شمارة نشریه و سال نشریه،، )ایرانیک(ایتالیک 

یـا  (سـایت   ، نـام وب »عنـوان مقالـه  «). تاریخ دسترسی(خانوادگی نویسنده، نام نویسنده   نام: منابع اینترنتی
 .آدرس اینترنتی و ، صفحه،)سالو عنوان نشریۀ الکترونیکی، جلد، شماره، 
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 حمن الرّحیماهللا الرّ  مبس

  
  
  

  فهرست
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  1 / علی بیات

  نقش فرهنگ در آموزش زبان خارجی
  15/  احمد رمضانی واسوکالئیو بیک تفرشی  آتوسا رستم

  دستور زبان فرانسهبررسی و نقد کتاب 
  35/ طهمورث ساجدي 

  مرکز فارسی معیار در اسامی مرکب برونهاي معنایی  رابطهتبیین و تحلیل 
  45/  مهدي سبزواري

  زبان و منطق در اندیشۀ ابونصر فارابیبررسی و تحلیل 
  63/  حسین قُرشی محمد

  هرمنوتیکچیستی  بررسی
  85/  حسین مدنی امیر

  »رکوییم«بررسی و تحلیل منظومۀ طنین وطن در اشعار آنّا آخماتووا؛ 
  97/ اله کریمی مطهر  آباد، و جان پور، زینب صادقی سهل مرضیه یحیی

  پیوست
  شناسی زبان درآمدي بر روان: شناسی زبان روانمعرفی کتاب 

  117/ عبداهللا ساداتی  سید
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  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهاي علوم انسانی متون و برنامه نامۀ انتقادي پژوهش
  14 -  1صص ، 1391بهار و تابستان ، اول، شمارة دوازدهمسال 
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  سرایان اردو تحلیل ابتکارات مرثیه بررسی و
  *بیاتعلی 

  چکیده
 »مرثیـه «در میان انواع ادبی منظوم اردو،    ،برخی از محققان و نقادان شبه قاره به نظر

ـ    شمار می یک نوع ادبی به . عربـی و حتـی فارسـی مسـتقل اسـت      ۀرود کـه از مرثی
 ،هـا   کسی که از دنیا رفته، در بین تمام ملـت  خواندن در سوگواري نوحه ،حقیقتدر

ـ  این ها ابراز  هاي فرهنگی ملت  اساس تفاوت البته بر و ؛داردوجود داشته و  ثرات أت
دلیل تقدس دینی  شهداي کربال به ۀمرثی ،در ادبیات فارسی و اردو. نیز متفاوت است

اي   ویژه شاعران پـرآوازه   به زبان،رایان اردوس مرثیه. خود گرفته است  هشکل خاصی ب
کـه    طـوري  بـه  ؛در پیشرفت آن تـالش زیـادي کردنـد    ،چون میرانیس و میرزا دبیر

. نـد ا معتـرف  هـا  آنهـاي    به اهمیت ادبـی مرثیـه   زبانمحققان و منتقدان اردو   تر بیش
هاي   دلیل داشتن حالت رنج، به بر القاي غم و که آنان به مرثیه افزودند، عالوهاجزائی 

افـزودن  . نمایـد   جلـب مـی  اي، خواننده و شنونده را به خـود    نامه و نمایش یدیالوگ
و غیـره در قالـب    »رزم« ،»شـهادت « ،»بین«چون  ،متنوع اجزاي هاي جدید و  بخش

بلندمرتبـه توانسـتند      آورد که فقط شاعران پدیداي ادبی را   بند مسدس، گونه  ترکیب
اقـدامات شـاعرانی از    ابتکارات و بررسی .پدید آورندحوزه آثاري باارزش   در این

  .سازد  این دست، چگونگی و اهمیت مرثیه در زبان اردو را مشخص می
  .، شهادترزممیر انیس، میرزا دبیر،  سرایی،  مرثیه، مرثیه :ها کلیدواژه

  
  مقدمه. 1

حاکمان ایرانی، دفتر جدیـدي در روابـط    ةسیطر ةو آغاز دور به هند محمود غزنوي ۀبا حمل
هاي مناسب زندگی و امرار معـاش در    فرصت. ایران و هندوستان باز شدهاي کهن   سرزمین

کـه برخـی از    جـا  تا آن. هندوستان، شاعران و هنرمندان زیادي از ایران را به خود جلب کرد

                                                                                                     
  bayatali@ut.ac.ir ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران زبان ةاستادیار دانشکد *

  14/3/1391: تاریخ پذیرش ،28/1/1391: تاریخ دریافت
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ایـن حضـور باعـث شـد کـه ادبیـات فارسـی        . گزیدند اآنان براي همیشه در آن دیار سکن
شـاعران   را ایـن  ادبی فارسی اعـم از نظـم و نثـر    جا ریشه کند و تمام انواع سرعت در آن به

با گذشت زمان و رونق . رواج دهند در آن دیار گوي هندوستان  مهاجر ایرانی یا بومی فارسی
تقلید و تتبع از آثار مانـدگار زبـان و    ۀزبان اردو و ظهور شاعران اردوزبان که مدتی در مرحل

ـ . با تمام ابعادش وارد ایـن ادبیـات شـد    نیز ادبیات فارسی قرار داشتند، نوع ادبی مرثیه  ۀنکت
باره این اسـت کـه شـاعران اردوزبـان همـواره در تکامـل انـواع ادبـی و          قابل توجه در این

اي کـه در مـورد مسـائل      نکته«. با محیط فرهنگ و بومی خود کوشیدند ها آنکردن  هماهنگ
هاي   که اصول فکري و ارزشاسالم در این قلمرو وسیع نباید از نظرها دور بماند، این است 

خالق اسالم، پس از ورود به این شبه قاره، مقتضیات فرهنگی و اقلیمی منطقـه را در خـود   
فلسفی هنـد ترکیـب گردیـده و آن را بـه     ـ  عبارت دیگر با مواریث فکري انعکاس داده و به

مرثیـه   ،در ایـن بـین   .)1: 1366 احمـد،  عزیـز ( »اي رهنمون شده اسـت   خالقیت و نمو تازه
 ۀو با نـوع مشـابه خـود در فارسـی فاصـل      یافتنسبت به دیگر انواع شعري در اردو تحول 

هاي چندین نسل از شاعران بوده و هریک   کوشش ۀاین تالش نتیج ،تردید  بی. زیادي گرفت  
نوزدهم در  ةکه در سد تا این ؛با ابتکار و نوآوري توانستند گامی در تحول آن بردارند ها آناز 

ـ . لکنئو این نوع ادبی در زبان اردو به اوج تکامل خود رسـید  شـاعران   کـه  جالـب ایـن   ۀنکت
تـر نـوآوري در آثـار     کنند و کـم   پیروي می لکنئواز آثار شاعران متقدم در  عاصري مگو  مرثیه

مختلـف   قفـرَ  در نزدرود،   شمار می که مرثیه از مصادیق دینی به جا از آن. شود  دیده می ها آن
  .است خاصی برخوردار ۀاز وجه ،اسالمی و حتی اقوام غیر مسلمان هندوستان

ابراز احساسـات  . مرثیه داراي دو تعریف عام و خاص است ،طبق نظر برخی از محققان
نسبت به شخص از دنیا رفته و تعریف از محاسن فـردي او تعریـف عـام       توأم با غم و رنج

نوحه و ماتم و سوگواري فقط « ،شده ا توجه به تعریف ارائهب .)170 :1985حفیظ، (باشد   می
طبق اقتضاي عاطفی بشر، در هـر نقطـه از    ،دانیم  که می مختص شهداي کربال نیست و چنان

شوند و گاهی احساسـات خـود را در     مردم بر مرگ عزیزان و بزرگان خود سوگوار می ،دنیا
هایی در رثاي عزیزان   اخیر، برخی از شاعران مرثیه ةدر یک سد...  کنند  قالب شعري بیان می

در ) م  1869 -  1797(اي کـه غالـب دهلـوي      اند؛ ماننـد مرثیـه    ی خود هم سرودهو بزرگان مل
اي کـه الطـاف     خـان سـرود و یـا مرثیـه      العابـدین   وفات یکی از شاگردان خود به نـام زیـن  

هـایی    سرود یا مرثیه ،میرزا غالب دهلوي ،در وفات استاد خود) م  1914 -  1837(حالی   حسین
سـروده   ،)م  1905 -  1831(داغ دهلوي  ،به یاد مادر و یا استاد خود) م  1938 -  1873(که اقبال 
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و شـهداى کـربال    )ع(  مختص امـام حسـین   تر بیشمرثیه  ،در این زبان ،طور کلى اما به .است
 را تعریـف خـاص آن   نیز ابواالعجاز حفیظ صدیقی که ؛ چنان)25: 1389 بیات،( »شده است

حفـیظ،  ( دانـد  مـی  و یاران ایشان در کربال) ع(  براي امام حسین   آمده مربوط به حوادث پیش
 ،سرایان نـامی اردو   سیر اقدامات و ابتکارات مرثیه ،در این مقاله ،با این اوصاف). 170 :1985

  .شد اند، بررسی خواهد  موضوع کربال سروده هایی با  هکه مرثی تکامل آن ةاز آغاز تا دور
  

  بررسی بحث و. 2
کمی از فروپاشی خاندان  ۀتوان گفت عقاید شیعی در شبه قاره با فاصل  می ،از لحاظ تاریخی

رسـد رواج مـذهب تشـیع در جنـوب       نظر مـی  به .)278: 2004 فتحپوري،( امیه آغاز شد  بنی
 ي بـه خـود گرفـت   تـر  بـیش نهم توسط سالطین خاندان بهمنی سـرعت   ةهندوستان از سد

ــا  ،)28: 1366احمــد،   عزیــز(  ۀسلســل ،پادشــاهی، در بیجــاپور ۀپاشــی ایــن سلســلفروو ب
حکومـت   ةبرداري از صـفویان، تشـیع را در محـدود    الگوبا ، )م  1686 -  1490( شاهیان عادل

هـم  ) م  1687 -  1508( شـاهیان  یعنـی قطـب   ،دیگر ۀسلسل   ،پس از آن ،خود رسمیت دادند و
قابـل توجـه اسـت کـه برخـی از       .)همان(گذاري کردند  در گولکنده پایهشیعی را  یحکومت

 ۀشـاه از سلسـل    قلـی قطـب   شـاه، عبـداهللا    دقلی قطـب محم: جملهاز ،سالطین این دو سلسله
و  نـد شـاعر بود ، شاهیان عادل ۀمتخلص به شاهی از سلسل ،شاه  و نیز علی عادل شاهیان قطب

 چنـین  هـم . انـد    هـایی هـم سـروده     مرثیـه  یکهر و گفتند  هاي فارسی و اردو شعر می  به زبان
اهللا حسـینی،    الدین جانم، ملک خشنود، شاه ندیم هاشمی، شاه برهان خان شاعرانی چون میان

در  ،و شـاه حسـین ذوقـی    ،خان رستمی، میرزا سیدمیران هاشمی، شاه عبـداهللا قـادري    کمال
و مالوجهـی، مالاحمـد غواصـی، رازي، قطبـی، افضـل، کـاظم، میـرزا         ،شـاهیان   دربار عادل

در کنار دیگر انـواع شـعر،    شاهیان، در دربار قطب ،الدین نوري  ابوالقاسم، شاه راجو و شجاع
دلیـل   ، بـه   انـد  هایی که این شـاعران سـروده    مرثیه). 19 :2004 جعفري،( هایی هم دارند  مرثیه
تر   هاي مرسوم دکن نزدیک  به زبان بود وگیري   مراحل شکل آن دوره زبان اردو در که در این

بنـابراین در   ؛و از دیدگاه ادبی چنـدان قابـل توجـه نیسـتند     دارندبود، فقط اهمیت تاریخی 
 ۀسلسـل  ،در همین روزگار در شمال هندوستان در دهلـی . شود  می ها اشاره آنجا فقط به  این

دلیـل   بـه  امـا  مـذهب تسـنن داشـتند،    آنـان  .سیس شدأت )م  1530 -  1527( بابردستبه  بابریان
 حتـی . داراي مسـلک شـیعه بودنـد    شاننزدیکی به صفویان، برخی از سران و بزرگان دربار

به تشیع گرویـد و تعـداد   ) م  1712 -  1707(شاه اول   یکی از سالطین این سلسله به نام بهادر  
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). 281 :1997 عابـد، (انـد    وزراي دربار او هم مذهب شـیعه داشـته  قابل توجهی از بزرگان و 
ی داشـته  یتـأثیر بسـزا  ) ع(  امـام حسـین   ۀتمام این عوامل در توجه شاعران این اقلیم به مرثی

محمدنعیم، عبداهللا مسکین  خان یک رنگ، مرادعلی قلی ندیم،  شاعرانی چون مصطفی. است
 مهجـده    ةدر مرکز ادبـی مهـم هندوسـتان در سـد     زبانشاعران اردو ستینخن که از ،و غیره

هاي یادشـده    از دوره ،مهم این است که ۀاما نکت. گویی اشتهار داشتند  میالدي بودند، به مرثیه
نوزدهم، شاعران طراز اولی در آسمان ادبیات اردو ظهور کردند که توانستند  ةهاي سد  تا نیمه

این نوع ادبـی در ادبیـات اردو    ةو جایگاه ویژ تر شبیها و ابتکارات خود به غناي   با نوآوري
سـکندر پنجـابی،    ،، میرتقـی میـر  شاعرانی چون میرزا محمدرفیع سود. نقش مهمی ایفا کنند

و میرخلیـق، میـرزا فصـیح، میـان دلگیـر،       ،در دهلـی  ،غیـره  علی مصـحفی همـدانی و   غالم
 تـرین و   ، از مهـم لکنئـو در  ،میرضمیر، میرانیس، میـرزا دبیـر، میرمـونس، میـر انـس و غیـره      

ادبـی   به اقدامات و ابتکـارات    درادامه، ،شوند که  سرایان اردو محسوب می  مشهورترین مرثیه
  :پرداخته خواهد شد   چند تن از آنان

دلیل  به ،از شاعران بنام اردو که :)م  1781 -  1713( سودا به متخلص ع،یمحمدرف رزایم. 1
او در . رود  شمار مـی  از اساتید این فن در ادبیات اردو به ،غرّاهاي   مهارتش در سرودن قصیده

کـه مرثیـه را فقـط     اعرانیخالف شـ  هب ،داشته است و هاي متداول نیز مهارتی تام  دیگر قالب
ادبی قائل بـود و بـر ایـن بـاور بـود کـه       وجهۀ دانستند، براي آن   اي براي گریاندن می  وسیله

هـا و    که در سرودن دیگر قالب را رعایت کنند د تمام نکاتیبای در این نوع ادبی هم شاعران
هـایی    مرثیه   ،به نام سیدمحمدتقی   ،یکی از شاعران آن دورهکه  چنان .کنند مضامین رعایت می

اي اشـتباهات او را    طـی رسـاله   و او ادبی سودا واقع نشده بـود  ۀمطابق سلیق کهسروده بود 
 آن،از ابتکارات سودا در مرثیه این بود که در ساختار ). 289 :2004 فتحپوري،( زد کرد گوش

ع و حوادث کربال، ایوق ، اقداماتی ازجمله ایجاد ارتباط بینییصورت ابتدا در روزگار خود، به
تـوان پـی بـرد، بیـان       می ها آننویسی قهرمانان کربال که به برخی احساسات و عواطف  سیره

تر از همه، همانند تشبیب در قصیده، براي مرثیه   مهم ،و) 708/ 2 :2009 جالبی،( مناظر کربال
 لکنئوشاعران دیگر در  ، کهدرنظر گرفت» تمهید« سخن، بخشی با عنوان ۀمقدم عنوان به ،هم
ذکر است کـه   شایان). (22 :2004جعفري، ( نام گرفت» چهره«و بعدها  کردندپیروي  آناز 

هاي مختلـف در بخـش     سرایان اردو در دوره  مرثیهاین اصطالح و اصطالحات ابداعی دیگر 
مرثیه دارد که در  72کلی سودا  طور به) .اختصار توضیح داده شده است بهپایانی همین مقاله 

از  .قوي نیسـتند چندان تألمات روحی و حزن  برانگیختن است اما در غالبادبی  ۀجنب ها آن
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خود بیان کرده که در احادیث  ۀرا در مرثی یحوادث تر بیشبین حوادث سرزمین کربال، تقریباً 
را بسط  دیگر ، اما برخیکردهبرخی حوادث فقط اشاره  به او. شدند  یا مجالس وعظ بیان می

جمله شهادت شهداي کربال، سفر اسراي کـربال تـا      از آن. داده و تبدیل به مرثیه کرده است
هاي خـود تقریبـاً     سودا در مرثیه ).292 :2004 فتحپوري،( غیره شام، ورود به مجلس یزید و

بنـد و غیـره    بنـد و ترجیـع   ، ترکیـب مربـع  مثلـث، نظم ازجملـه   متداولهاي   قالب تر بیشدر 
 :1984 سکسـینه، ( متمرکـز شـد  » بند مسدس ترکیب«آزمایی کرد ولی درنهایت در قالب   طبع
. او پیروي کردندهاي بعدي از این کار   شاعران در دوره تر بیشتوجه است که  بجال). 197

کـه از   ،ناگفته نماند که برخی از محققین بر این باورند که شاعري بـه نـام سـکندر پنجـابی    
هـایش اسـتفاده کـرد      س بـراي مرثیـه  بند مسد ترکیب از بار عصر سودا بود، اولین  شعراي هم

که این قالب را براي برخـی از   ،از اهمیت کار سودا ،اینبا وجود ). 21 -  2 :2004جعفري، (
 .کند  اند، کم نمی  شاعران آینده از او پیروي کرده تر بیشهایش انتخاب کرده و   مرثیه
هجـدهم   ةشمال هندوستان در سـد    ةدیگر شاعر پرآواز :)م  1810 -  1723( ریم یرتقیم .2

بوده و به سرودن مرثیه هم تـوجهی خـاص مبـذول     مشهور است که در سرودن غزل بسیار
ویـژه در قالـب مربـع     هـاي نظـم بـه     قالب تر بیشهاي خود، در   در مرثیه ،او نیز. داشته است

هـاي    مرثیـه . رسـد   ها به چهل هـم مـی    ی کرده است که تعداد بندهاي برخی از مرثیهیهنرنما
از . گداز خاصی برخوردار اسـت اش، از سوز و   دلیل شخصیت حساس و عاطفی به ،میرتقی

سـرود، بـه حـوادثی ماننـد عروسـی        مجالس عزا می هایش را براي ارائه در  که او مرثیه جا آن
، تـري داشـتند   بـیش کـه بـار غـم     ،و غیـره  )ع(  العابـدین   حضرت قاسم، اسـارت امـام زیـن   

محمـدرفیع  میـرزا   ،عصر خود  چون دیگر شاعر هم هم   ).645/ 2 :2009جالبی، ( پرداخت  می
ـ . کیفیت ادبی مرثیه تالش بسیاري کرده است يسودا، او هم در ارتقا کـه   ،سـودا  خـالف  هب

هـاي خـود ایجـاد کـرده بـود، میرتقـی         مشابه تشبیب در قصیده را براي آغاز مرثیـه  اي پاره
تعـداد قابـل    ،در کلیـات میرتقـی  . کـرد   درآمدي آغاز مـی   هاي خود را بدون هیچ پیش  مرثیه

توجهی مرثیه وجود دارد که گویاي توجه خاص او به این نوع ادبی و مهارت او در روزگار 
 .خودش بوده است

اردو  ةفرزند میرحسن است که خود یکـی از شـاعران پـرآواز    او :قیخل رمستحسنیم. 3
تـاریخ تولـد و   . هاي اوست  یکی از مشهورترین سروده »سحرالبیان« رود و مثنوي  شمار می به

علی مصـحفی همـدانی از     پس از مهاجرت میرغالم او،. تقریباً نامعلوم است میرخلیق وفات
هـاي خـود و ارزش و     با توجـه بـه آموختـه    و، شاگردان وي درآمد ةدر زمر ،لکنئودهلی به 
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عران از شـا  ،نـوزدهم  ةاعتباري که مرثیه در محیط فرهنگی شهر لکنئو داشت، در اوایل سـد 
در بیان مناظر جنـگ و شـهادت و    اوهاي   مرثیه طوري که ؛ بهرفت  شمار می گو به  بزرگ مرثیه

 سـفانه أمت. تعریف از قهرمانان کربال با بیانی شیوا و ساده شهرت زیـادي کسـب کـرده بـود    
هـاي فرزنـدش انـیس در مجموعـه       مرثیـه  همـراه  هـا  آن تر بیشو  نشدههاي او مدون   مرثیه
هـاي    ی این دو، تمییز مرثیهگوی  دلیل شباهت بسیار در طرز مرثیه به ،و است آمدههاي او   مرثیه

خود انیس هم در جایی به نزدیکی روش خـود  . خلیق از انیس تقریباً غیر ممکن شده است
موالنـا عبدالسـالم    که بنابراین، چنان ).138/ 1 :2002 صدیقی،(به پدرش اعتراف کرده است 

یعنـی   ،دادن فرزند یعنی انیس بر پدر اگر وضع بدین منوال باشد، ترجیح :معتقد است ندوي
او از معمـاران مهـم    ،هرحال به ).800/ 2 :1997به نقل از ابوسعید، (خلیق، هیچ دلیلی ندارد 

 ابتکـارات  هـا از   زبانی ساده و فصـیح در مرثیـه   اده ازفاسترود و   شمار می اردو به ۀبناي مرثی
 و» جنـگ «، »رجـز «، »آمد«، »چهره«عناصري چون  و اهتمام به رعایت اجزا چنین هم. ستاو
  .رود  شمار می رقیبش میرضمیر به هاي او و دوست و  غیره از محاسن مرثیه و» شهادت«

علت مهارتش در سـرودن   که به ،یکی دیگر از شاگردان مصحفی :ریضم نیحس مظفر. 4
در تاریخ  ،یعنی میرزا دبیر ،زبان اردو مهم مرثیه در مرثیه و داشتن سمت استادي دیگر شاعر

محمداحسن فاروقی در مورد ضمیر بـر ایـن   . ادبیات اردو شهرت فراوانی کسب کرده است
دانیم میرضمیر نخستین کسی است که عناصر ادبـی را در    که ما می جا تا آن« :عقیده است که
هـاي    کالسـیک زبـان  نظر قراردادن ادبیـات   او براي ایجاد این عناصر با مد. مرثیه ایجاد کرد

 از آن .)272 -  271 :2004 فتحپـوري، ( »اردو، فارسی و عربی نکاتی را براي مرثیه ایجاد کرد
 مبالغـه  خـود  هـاي   او نیز در مرثیه ،به مبالغه است تمایل شاعري درکه  جا از آن )الف :جمله  

ماننـد مثنـوي و قصـیده را در    هـاي شـعري     هـاي قالـب    او برخی ویژگـی  )ب ؛است  هکرد
هـاي    را از مثنـوي » رزم« و »نگـاري   واقعه«، »سراپانگاري« ،ازجمله ؛هاي خود وارد کرد  مرثیه

تن به تـن قهرمانـان    ةرزم، اسب، شمشیر، آمادگی براي جنگ و مبارز. فارسی و اردو گرفت
را در  هـا  آن خـوبی  بـه توانـد   میکه شنونده  هاشقیا را در اشعار خود چنان به تصویر کشید و

که در مرثیـه   ،»تشبیب«هایی مانند   بر این، از قصیده هم بخش افزون. ببیند برابر چشمان خود
اي درخـور توجـه در     شود و البته پیش از او میرزا محمدرفیع سودا تجربـه   نامیده می» چهره«

بر ایـن باورنـد    انتقدبرخی از من البته ).همان(هاي خود جاي داد   این زمینه داشت، در مرثیه
علـی   بلکه شاعران دیگري چون شیخ غـالم  ،میرضمیر نیست آن یادشده از ابداعاتکه تمام 

از او، عناصري را بـه مرثیـه افزودنـد و شـاید      پیش ،فصیح و غیره آبادي و میرزا راسخ عظیم
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 ،هرحـال  بـه ). 303 -  301 :همـان (شـمار آورد   توان از ابداعات او به  را می» سراپانگاري«تنها 
اجـزاي مختلفـی    عصر او توانستند  سرایان هم  شکی نیست که ضمیر و بسیاري دیگر از مرثیه

تـوان بـه سـعی او در پیشـرفت       هاي او می  هاي دیگر مرثیه  از ویژگی. را به مرثیه اضافه کنند
رسـد،    که گاهی به هشتاد یا نود بند هم مـی  ،کردن بندهاي مرثیه ادبی مرثیه در اردو، طوالنی

 چنـین  هـم . اسـت  هاي او بالغ بر هفت جلد  که مرثیه جا او بسیار پرگو بود، تا آن. اشاره کرد
و  ،هاي مختلف  هاي حاضر در صحراي کربال، بیان جزئیات صحنه  بیان احساسات شخصیت  

هـاي    هاي سروده دور از تشبیهات و استعارات پیچیده از دیگر ویژگی زبان و بیانی ساده و به
  ).796 -  795/ 2: 1997 ابوسعید،(اوست 

در اردو  گـو  ترین شاعران مرثیه  از مهم :)م  1874 -  1802( سیان به متخلص یرببرعلیم. 5
پـدرش   طبـع شـعر را از پـدرش میرخلیـق و جـدش میرحسـن و جـد       . رود  شـمار مـی   به

دروس متـداول آن زمـان، بـه ورزش،     علم در جوانی پس از کسب. میرضاحک به ارث برد
هـاي    مرثیـه  ها باعث شـد کـه در    همین روحیه و تجربه. سوارکاري و شمشیرزنی روي آورد

هـاي جنـگ و شمشـیرزنی و سـوارکاري       هـا، صـحنه    بیان جوانمردي ةخوبی از عهد خود به
کسـب کـرد و    ، مهارت بسیارباره گویی و تحمل زحمت زیاد در این  با تمرکز بر مرثیه. برآید
 ).62: 2 بخـش  ،1998 خـان،   حبیـب ( هاي زیبایی را به بهترین شکل ممکن ارائه کـرد   نمونه

کـه در   جـا  تـا آن ، داد  انیس به شرافت خانوادگی و عزت و احترام خود بسـیار اهمیـت مـی     
هاي خـود بـا پوششـی      مالقات با مردم ساعات خاصی مقرر کرده بود و براي خواندن مرثیه

قبـل  ). 804/ 2 :1997 ابوسعید،( رفت  مناسب و با وقار و هیبت خاصی به مجالس میار یبس
نشسـت و رسـماً تمـرین      گ مـی راي بـز   ینـه ی در برابر آییاز حضور در مجالس عزا، در تنها

اشـعارش   شمار ابیات که جا او بسیار زودگو و پرگو بود تا آن). 805 :همان(کرد   خواندن می
 میرضمیر و ،سرایانی چون سودا، میرتقی، میرخلیق  ابداعات مرثیه. اند  فتهگ 250000را بالغ بر 

را در این فن به استادي  و او کرد گویی اردو راه را بر میرانیس هموار  در دنیاي مرثیه دیگران
قبلی را به اوج رساند و بهترین اشعار شدة او بسیاري از عناصر و اجزاي ایجاد . کامل رساند

که کم و بیش  ،هاي مختلف مرثیه   بخشدر بیان  ،عبارت دیگر به. تأثیراتی بسزا ارائه کردرا با 
بودنـد، گـوي سـبقت از همـه ربـود و        پدیـد آورده  هـا را  آندار این نـوع ادبـی    بزرگان نام

، حضـرت  )ع(  امـام حسـین   مثـل مرثیـۀ   ،س او با موضـوعات مختلـف  دبندهاي مس  ترکیب
او . رسـد   بند هم مـی  300و دیگر شهدا، گاهی به بیش از ) ع(  براک  و حضرت علی) ع(  عباس

انگیزي در بیان خصوصیات ظـاهري قهرمانـان و اشـقیا از خـود نشـان داده        مهارت شگفت
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ارت کامل به خـرج  از لحاظ ادبی در کاربرد استعاره و دیگر صنایع لفظی و معنوي مه. است
از تشـبیهات معمـولی اجتنـاب    . اجتناب کرده است هاي نابجا  جا و اغراق   بی داده و از مبالغۀ

لحـن کالمـش سالسـت یـا پیچیـدگی اختیـار        ،و وضع موجود   مناسب با موقعیت ،و   کرده
 ).202: 1984 سکسینه،( کند  می

و به نـوعی رقیـب    لکنئوآور دیگر   گوي نام  مرثیه :ریدب به متخلص یعل سالمت رزایم .6
اي در این زمینـه    سرایان هندوستان، جایگاه ویژه  مرثیه در بین در ادبیات اردو و ،او. میرانیس

و خیلی زود بـه     را قبول کرد ،مرثیه ۀاز عناصر اربع ،شاگردي میرضمیر ،سرایی  در مرثیه. دارد
گویی قبل از   دار بزرگان و اساتید فن مرثیه  چون میرانیس، میراث ،او نیز. استادي رسید ۀمرتب

در توصـیف و بیـان هرکـدام،     ،شناخت و  عناصر و اجزاي مرثیه را خوب میتمام . خود بود
مهـارت خـوبی از خـود     ،در بیان احساسات قهرمانان کربال و، کمال استادي را به خرج داد

 اگرچه برخی از منتقدان عقیده دارند که در این زمینه میرانیس از او ماهرتر اسـت . نشان داد
هـاي اشـعارش در ایـن زمینـه از اشـعار        توان گفت نمونه  می اما). 817/ 2: 1997 ابوسعید،(

کـه   رغـم آن   هاي پرشکوه، علـی   واژه استفاده از و شدلیل بیان فاخر به. تر نیستند میرانیس کم
ماننـد آغـاز    ،هاي مرثیـه   شود، در برخی قسمت  گاهی از سالست و روانی کالمش کاسته می

کـه   ،»رزم«و تعریف از شمشیر و دیگـر آالت  » رجزخوانی«و  ،»فخریه«، »چهره«مرثیه یعنی 
). 361/ 2: 2002 صـدیقی، (است، با کمال استادي داد سـخن داده اسـت    به کالم فاخر نیاز

تشـبیهی مهـارتی تـام دارد و     هـاي اسـتعاري و    در خلق مفاهیم جدیـد و ترکیـب   چنین هم
این بحـث خـارج اسـت،     ۀاز حوصل که ،هاي دیگر  ها و بسیاري ویژگی  خاطر این ویژگی به

میـرزا دبیـر اهمیـت خاصـی بـراي      . داران او بودند  از طرف لکنئوتعداد زیادي از اهالی شهر 
نشسـت    اوقات با وضو بر سجاده مـی  تر بیشاو . هایش قائل بود  مجالس عزا و سرودن مرثیه
نمـاز صـبح یـا بعـد از      گاهی بعد از نماز شب یا بعد از گاه. کرد  و به نوشتن مرثیه اقدام می

رقابـت او بـا میـرانیس       در). 36 :2004 عابـدي، ( سرود  صرف غذا در ساعت یازده مرثیه می
کردند و هـر    کار به جایی رسیده بود که گروه زیادي در دو دسته از آن دو شاعر حمایت می

و » یهانیسـ « گروهـی بـه  . کشـید   دیگر مـی  ۀگروه استادي شاعر مورد نظر خود را به رخ دست
 ،حتی منتقد و محقـق معـروف فارسـی و اردو   . شهرت یافته بودند» دبیریه«گروهی دیگر به 

ـ  ۀموازن شبلی نعمانی، کتابی به نام ـ دب و   سیان . نوشـت  در حکَمیـت بـین ایـن دو اسـتاد     ری
مجید از دبیـر  درنهایت رأي به سود انیس داده است اما در تعریف و ت ،حکمیت در ،اگرچه

  .نگذارده استهم کم 
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  خوانی در اردو به فن مرثیه کوتاه نگاهی. 3

توان نتیجـه    در پیشرفت آن، می ها آنو اهتمام  گویی خاص شاعران به مرثیه عالقۀبا توجه به 
ـ     رود و کسانی مـی  شمار می خوانی در زبان اردو فن به  مرثیه   گرفت که خـود   ۀتواننـد بـا مرثی

هاي دور،   از زمان. در مجلس را متمتّع کنند که به این فن اشراف کامل داشته باشند انحاضر
طـور عـام در     گویی در زمان شاهان اَود بـا مرکزیـت لکنئـو و بـه      ویژه در دوران اوج مرثیه  به

خـوانی رواج داشـت و     هندوستان در مناطقی که اکثریت تشـیع وجـود داشـت، فـن مرثیـه     
در محافـل و مجـالس   » سـوزخوان «بوده و با نـام   ز جایگاه خاصی برخوردارها ا  خوان مرثیه

شد، هـم مرثیـه و     اي در مجالس خوانده می  اگر مرثیه. عزاداري شهداي کربال شهرت داشتند
نشیب در صـداي سـوزخوان،    فراز و). 29 :2004 عابدي،( رسید  هم شاعر آن به شهرت می

ام خواندن مرثیه شـنوندگان را تحـت تـأثیر زیـاد     حاالت چهره و دیگر اعضاي بدن در هنگ
در  ،طبـق تحقیقـات محققـان در هندوسـتان     ،ذکر اسـت  شایان). 7 :1989 نیر،(داد   قرار می

اند کـه غزلیـات امـرا و اشـراف را در محافـل شـعرخوانی بـا          ي گذشته افرادي بودهها نازم
طـرز   انـد کـه بـه     افرادي بوده اینان. کردند  محفل قرائت می انمزد براي حاضر دریافت دست

. شـد   که غزل آن امیـر در شـهر مشـهور مـی     جا خواندند تا آن خاصی غزل را براي مردم می
آن  واسطۀبه  ،رسید، اما ن غزل نمیااستاد و چه آن غزل از نظر محتوا به پایۀ شعر شاعراناگر

ازجمله میرضمیر،   ،اسر هریک از اساتید مرثیه. )8 :همان( کرد  طرز قرائت، شهرتی حاصل می
اکثـر   و سـت ا   خـوانی داشـته    طرز خاصـی در فـن مرثیـه    ،میرخلیق، میرزا انیس و میرزا دبیر

 انمقلـد . اند  آنان به تفصیل مطالب فراوانی نوشته هايدر مورد طرز اننویسان و مورخ تذکره
ثیر أتخوانی اساتید فن، پنج عنصر را براي  هاي مرثیه هاي بعد، با توجه به روش  خوان  و مرثیه

با توجه به تحقیقـات   ،اجمال اند که به مرثیه بر شنوندگان در یک مجلس الزم دانسته تر بیش
  .در زیر به آن موارد اشاره خواهد شد ،خوانی فن مرثیهنیر مسعود در کتاب 

که مرثیه در مجلس عزا که تعداد زیادي از مردم را در خود جـاي داده   جا از آن :صدا .1
ده میالدي که بلندگو و دیگـر وسـایل   زهاي هجده و نو  خصوص در سده هشود، ب  می خوانده

خـوان   ها نبود، صداي رسا یکی از ابزارهـاي موفقیـت مرثیـه     خوان  امروزي در دسترس مرثیه
شده   گفته می» شپلّه ک«شده   در تمام مجلس شنیده میطور یکنواخت   به صدایی که به. است
عناصـر بـارز    فراز و نشیب مناسب، مطابق صـحنه و  باصدا باید  ،در کنار این ویژگی. است
    .باشد تا معنویت مرثیه و تأثیر آن بر شنونده قوت گیرد ،مرثیه
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بـراي   را مفـاهیم مرثیـه   تغییر ها و ابیات مرثیه  خوان در قرائت مصرع  لحن مرثیه :لحن .2
هـاي مرثیـه از     خوان، حتی اگر واژه  با توجه به لحن مرثیه سان، بدین. کند میشنوندگان ایجاد 

سـوزخوان یـا    شـوند کـه   می دور قابل شنیدن و تشخیص نباشد، شنوندگان متوجه این امر
یـا  » شـهادت «یـا  » چهـره «مـثالً   ؛خوانـد  را دارد میکدام عنصر و بخش از مرثیه  خوان مرثیه

 .را عناصر دیگر
اي   هاي مصرع نیز نظام پیچیده  ، وصل و فصل واژه»لحن« بر افزون :ها  ظ واژهتلف ةنحو .3
صورت متصل به هم خوانده شوند یا جدا از هم و یا کجا  ها به  که کجا واژه این. است  داشته

تلفظ شود؛ همه و همـه  ها تکرار شوند یا حتی کجا حرف یا کل واژه مبهم   برخی از آن واژه
این اصل در عناصر مختلـف مرثیـه و در بیـان    . خوان حکایت داشته است از تخصص مرثیه

 .هی بر شنوندگان داشته باشدتواند تأثیرات قابل توج  هاي مختلف از یک مرثیه می  صحنه
 متمرکـز  مرثیه ةمجلس بر خوانند انکه تمام توجه حاضر  چون :اشارات چشم و ابرو .4
نیـز در صـحت    ،ویـژه حرکـات چشـم و ابـروي او      بـه  ،تمام حرکات و سـکنات او  است،
 .است مؤثر شنوندگان به آن اشعار در خوان مرثیهبندي  سوزخوانی و میزان پاي خوانی و  مرثیه
خوان را در اصـطالح   ها و جنبش بدن توسط مرثیه  اداي مضمون با کمک دست :بتانا .5

البته رعایت اعتدال و خودداري از افراط در  .است »گفتن« معناي اردو به درکه  ،گویند »بتانا«
 ؛ زیـرا ها و دیگر اعضاي بـدن در هنگـام خوانـدن مرثیـه ضـروري اسـت        استفاده از دست

اي داشته باشد، افراط در این   تواند تأثیر عمده  ها و اعضا می  بجا از دست ةاستفاد که  گونه همان
عکس نیز داشته باشد و موجبـات  بسا که تأثیري  دهد و چه می تنها تأثیر آن را کاهش عمل نه

. باشد  حاضرین شود که البته این عمل خود خالف آداب و احترام یک مجلس مرثیه می خندة
  .)74 -  35 :همان( بنابراین در هریک از موارد یادشده هم رعایت اعتدال امري ضروري است

  
 سرایان اردو  عناصر ابداعی مرثیه. 4

پیشرفت کامـل   ةاز گذشته تا دور ،دار هاي پیشین این مقاله گفته شد که شاعران نام  بخشدر 
میرانیس و میرزا دبیر، توانسـتند عناصـر و اجزائـی را بـه مرثیـه       ةمرثیه در اردو یعنی تا دور
سـرایان    چنان مـورد تتبـع و پیـروي مرثیـه     نوزدهم تا به امروز هم ةبیفزایند که از اواسط سد

بررسی نوع ادبـی مرثیـه در زبـان    « اي با عنوان  در مقاله ،شایان ذکر است نگارنده .شودواقع 
ـ    و در ایـن اسـت  تفصیل توضیح داده  به را این اجزا ،)1389 بیات،(» اردو طـور   هجـا فقـط ب

  .اختصار توضیحاتی ارائه خواهد شد
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درآمدي است که  در مرثیه گفتاري نزدیک به تشبیب در قصیده است و پیش :چهره   .1
هـاي بهـار، شـدت گرمـا،       شاعر با پرداختن به مناظر صبح و شب یا اوصاف و زیبـایی 

ه خواننده یا شنونده اطهار و غیره در جلب توج ت سفر یا حمد الهی و منقبت ائمۀمشکال
سرایی شخصیتی که   اي یا اظهارِ درد یا با مدح  با پرداختن به منظره سان او بدین. آید  میبر

مدي درآ کند با پیش  نظر است و یا با اشاره به یک حادثۀ تاریخی سعی می مد در مرثیۀ او
  .گیرا مرثیۀ خود را آغاز کند

یـک شـخص گفتـه     ۀبه بیان ظاهر و قیافـ » سراپا« ،در اصطالح ادبی اردو :سراپا .2
زند   یعنی شاعر در شعر خود به تعریف از حسن و جمال محبوب خود دست می. شود  می

در مرثیه نیز این عنصر راه . نماید  و در کنار آن روان و سیرت زیباي او را هم تمجید می
، به توصیف قد و قامت قهرمان مرثیه »چهره«پس از قسمت  ،گو  پیدا کرده و شاعر مرثیه

ت، شجاعت و دیگر خصوصیات مردانۀ فداکاري، وفاداري، هم ،در کنار آن ،پردازد و  می
  .کند  زیبایی بیان می بهاو را نیز 

خاندان خـود     عزم قهرمان مرثیه براي رفتن به جنگ و وداع او با ةبیان منظر :رخصت .3
  .گویند  می» رخصت«هاي کربال از وداع آن قهرمان را   و چگونگی حالت بازماندگان در خیمه

و جبروت پر شکوه    بعد از وداع قهرمان مرثیه با خاندان و یاران خود و ورود :آمد. 4
دارد به عرصۀ جنگ با اشقیا در دشـت کـربال را     آن قهرمان که دشمن را به هراس وامی

 .گویند  می» آمد«
هاي خود استفاده کرده و بعد از   در مرثیه» رجز«گوي اردو از   شاعران مرثیه :رجز. 5

از که صحنۀ جنگ او با دشمن را بیان کننـد،   حضور قهرمان در میدان جنگ، قبل از این
براي تقویت روحیـۀ   شرف خود و خاندان خود، پس از بیان بزرگی و ،زبان آن قهرمان

، به زبان شعر و با بیانی رسا، روحیۀ دشمن را ضعیف و او را در نظر حضار پست و یاران
  .کنند  حقیر می

هــاي دالوران روز عاشــورا را بــه   و جنــگ» رزم«ســرایان اردو منــاظر   مرثیــه :جنــگ. 6
اسب و شمشیر و سپر و دیگر آالت جنگ و مهـارت  . اند  گوناگون به نظم کشیده هاي  روش
بیـان شـده کـه گویـا      هـا  آنچنان در مرثیۀ  ،، همه و همهها آن ۀجو در استعمال ماهران جنگ

 .افتد اتفاق می مرثیه ةدر مقابل چشمان شنوندصحنۀ جنگ 
سـه   و نحوة شهیدشدن هریک از قهرمانان را در دو »شهادت« لحظۀشاعران  :شهادت. 7

ذهن خواننده را به ماتم و سوگ واقعۀ شهادت  ،آلود  ، با لحنی حزنبالفاصلهبند بیان کرده و 
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 .کنند  آن شهید هدایت می
توأم بـا برشـمردن صـفات و     امعنی نوحه و گریستن براي متوفّ  این واژه به :بین.  8

پس از به نظم کشیدن جنگ قهرمانان کربال و  ،در مرثیه هم شاعر .باشد  محاسن برتر او می
اهل حرم  ۀ، ماتم و گریه و زاري بازماندگان و نوحآنانبه تصویر کشیدن نحوة شهادت 

کند که عواطف و احساسات   شاعر از الفاظی استفاده می. کشد  براي آن شهید را به نظم می
) ص( رضاي الهی و قرب به رسول خـدا  براي کسب ثواب و تاشنونده را تحریک کند 

 .اشک بریزد
کـه در   بـراي ایـن   ،دارد و  ها شاعر دست به دعا برمی  معموالً در آخر برخی مرثیه :دعا. 9

اش باعث شفاعت و بخشش او در درگـاه بـاري تعـالی قـرار بگیـرد، دعـا         روز قیامت مرثیه
  .)35 -  28: 1389بیات، ( کند  می

ویـژه در    هایی که به فارسی و به  رسد که مرثیه  نظر می نکته ضروري بهجا ذکر این  در این
هـایی ماننـد     بخش. شوند شامل می تر کم را و عناصر یادشده اند غالباً اجزا  ایران سروده شده

دیگر و نوحه بـراي شـهیدان    نسبت به هم ها آندادن احساسات  مکالمه بین قهرمانان و نشان
ـ    طور به اما. شود  دیده می ها آنهاي مختلف در   به گونه فارسـی چنـین    ۀکلـی در مـورد مرثی

  کـه   اسـت   »رسـمی   مرثیـۀ « همان،  هجري  هشتم ةسدتا  سرایش  شروعاز  ،توان گفت که  می
 ، »مـذهبی   مرثیـۀ «  ،انصفوی   بعد از روي کار آمدن. ه استشد   سروده  قصیده  در قالب تر بیش
  مثنـوي   قالـب  در  منظوم  هاي  و مقتل  نوحه  و دیگرد   رایجبود، بند  ترکیب  در قالب تر بیشکه 

عجـین شـده و     و سیاسی  اجتماعی  با مضامین  مذهبی  مضامین  .خورد  بعد از آن به چشم می
  بیـداري   مرتبۀ  به سوگ و ماتمرا از   مرثیه جایگاه  د کهمآ پدید  اجتماعی   وطنی  ۀمرثی  اي  گونه

 ).22: 1386 اسالمی،( به اوج رساند  در مقابل اوضاع کشور
معاصـر هـم بـه زبـان اردو      ةدر پایان الزم است این نکته هم اضـافه شـود کـه در دور   

گـویی در لکنئـو     درخشان مرثیـه  ةی شاید از دورالبته از لحاظ کم. شود  هایی سروده می  مرثیه
هـاي    بـا حفـظ ویژگـی    ،توان گفت کـه از لحـاظ کیفـی     باشد، اما میتر  نوزدهم کم ةدر سد

کالسیک، شاعران ایـن دوره مسـائل و حـوادث روزگـار معاصـر را نیـز بـا         ةهاي دور  مرثیه
و به این ترتیب به ایجاد نوعی ارتباط معنـوي بـا مرثیـه بـا مفهـوم         هاي خود درآمیخته  مرثیه

در میـان ایـن   . انـد   هاي اجتماعی اقـدام کـرده    یهکالسیک آن و مسائل عصر حاضر یعنی مرث
آبادي، جمیل مظهري، نسـیم امروهـوي، سـیماب     قبیل شاعران، از عزیز لکنوي، جوش ملیح

 ،هـاي ایـن شـعرا     در بررسـی مرثیـه  . توان نام برد  ویژه می طور بهاکبرآبادي و صبا اکبرآبادي 
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ـ    قالب شاعراناگرچه برخی از این  ،دیگر این است که نکتۀ مهم ع را بـراي  هاي غزل یـا مرب
بند اسـت کـه     ها، همان مسدس ترکیب  اما قالبِ اغلب مرثیه ،کنند  هاي خود انتخاب می  مرثیه

چنـان   هجدهم میالدي تا امروز هم ةرزا محمدرفیع سودا در سدیپنجابی و م از زمان سکندر
  ).37: 1389 بیات،( مورد توجه شعراست

  
  گیري نتیجه. 5
محـدود  ) یعنـی گریـه و زاري  (» بـین «هاي اردو فقط به اشعاري بـا محتـواي     آغاز، مرثیه در
بر شهادت شهداي کـربال   ،ممدوح ۀصفات حسن برشمردن پس از ،در آن که،شده است   می

صـورت ذکرشـده، کـه توسـط      هـا بـه    بندي عناصر مرثیـه   تقسیم. شده است  اظهار تأسف می
نوزدهم میالدي صورت گرفتـه،   ةپیش تا اواسط سد ةچندین سدانبوهی از شاعران اردو از 

از شاعران مشـهور ایـن    یکشده، هر گفته ةتا دور ،عبارتی بندي نسبی است که به  یک تقسیم
بـا مطالعـه در   . انـد   را بدان اضافه نمـوده  يبا ابتکارات خود، اجزا و عناصر ،نوع ادب منظوم

نـوزدهم در لکنئـو    ةهـایی کـه در سـد     خصـوص مرثیـه   هاردو، ب هاي هساختار محتوایی مرثی
 هـا  در آن هاي شـعري ماننـد مثنـوي و قصـیده هـم       اند، عناصري از دیگر قالب  سروده شده
، »سـراپانگاري «در مرثیه در کنار خصوصیات حماسی و عناصـر نمایشـی،   . شود  مشاهده می

ـ   از مثنوي» رزم« و ،»نگاري  واقعه« اردو افـزوده شـد و مضـامینی     ۀهاي فارسی و اردو به مرثی
از  یـک هر ،هرحـال  بـه . بـه آن راه یافـت     طبیعت و غیـره هـم از ایـن دو نـوع ادبـی      ةدربار
اجزائی را به مرثیـۀ اردو افزودنـد کـه هرکـدام      ،آور اردو، با ابتکار و نوآوري  سرایان نام  مرثیه

 هـا  آن. اي بـراي خـود بیابـد     به غناي ادبی آن افزود و توانست در ادبیات اردو جایگاه ویـژه 
خصـوص    و بـه  ،هاجتماعی مناطق مختلف شـبه قـار   تحت تأثیر عوامل محیطی و فرهنگی و

شاعران اردوزبان در سرودن مرثیـه  . هاي خود گنجاندند  لکنئو، این اجزا و عناصر را در مرثیه
اعتال ببخشند  توانستند جایگاه مرثیه را سان بدین خود را ملزم به رعایت آن عناصر کردند و

یک نوع ادبی مخصـوص هندوسـتان و فرهنـگ     عنوان بهدر بین ادبیات ملل دیگر، آن را  ،و
ـ  ،درحقیقـت . آن خطه معرفی نماینـد  شـهداي   ةکـه ویـژ   ،اردو در معنـاي خـاص آن   ۀمرثی

و در هـردو   ،یعنی دکن و شـمال هندوسـتان   ،کربالست، در هردو قلمرو حکومتی مسلمانان
شمال در دو مرکز ادبی دهلی و لکنئو مورد توجـه ویـژه قـرار گرفـت و     ادبی اردو در  ۀخط

بهتـر آن و   ۀکه به سوزخوان شهرت داشتند، در ارائ ،ها آنسرایان و چه خوانندگان   چه مرثیه
  .هاي فراوانی کردند  متأثرکردن شنوندگان خود در مجالس عزا کوشش
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  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهاي علوم انسانی متون و برنامه نامۀ انتقادي پژوهش
  34 -  15، صص 1391بهار و تابستان ، اول، شمارة دوازدهمسال 

  نقش فرهنگ در آموزش زبان خارجی
  *بیک تفرشی آتوسا رستم

 **احمد رمضانی واسوکالئی
  چکیده

هـاي    ارجی و کـاربرد متناسـب آن در بافـت   آموزش فرهنگ در یادگیري زبـان خـ  
براي آموزش فرهنگ همـراه  . بلکه در مواردي گریزناپذیر ،تنها مؤثر است مختلف نه

واقـع آمـوزش    در. توان در پیش گرفـت   هاي گوناگونی را می  با زبان خارجی روش
مد خواهد بود که اتنها زمانی کار ،خارج از بافت فرهنگی زبانِ هدف ،زبان خارجی

در . زمـان باشـد   زبانی هـم  هاي فرهنگی جامعۀ  کم برخی از ویژگی با آموزش دست
تالش شده است تا با نگاهی به دو مفهوم زبان و فرهنـگ   سو، ، از یکاین پژوهش

براي نیل به این هدف، مباحـث نظـري    .این دو در آموزش زبان بررسی شود نقش
شـوند و    شـده مـرور مـی    امهـاي انجـ   شده در این زمینـه و برخـی از پـژوهش    ارائه
مباحـث مـرتبط بـا     ،دیگـر   ازسوي. ندشو شدن بحث ارائه می هایی براي روشن  مثال

در  .شـود  بررسی مـی فرایند آموزش و یادگیري زبان و نیازهاي پژوهشی این حیطه 
  . ها استفاده شده است  تحلیلی براي مرور پژوهشـ  این مقاله از روش توصیفی

  .، یادگیري، بافت، فرهنگ، آموزش زبان خارجیزبان :ها  واژه کلید
  
  مقدمه. 1

. شناسان بوده است  و زبان ،شناسان  باز مورد توجه فالسفه، جامعه زبان و فرهنگ از دیر ۀرابط
و زبـان و فرهنـگ    ،منشأ زبان و رابطه میان زبان و تفکر، تفکر و فرهنگ ةها دربار  زنی  گمانه

                                                                                                     
  atus_art@yahoo.com اسی همگانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیشن دکتراي زبان *

ــان ** ــراي زبـ ــی دکتـ ــو هی ،شناسـ ــعضـ ــه  ئـ ــژوهش و برنامـ ــازمان پـ ــی سـ ــی  ت علمـ ــزي آموزشـ  ریـ
ahmaderamezani@yahoo.com 

 29/1/1391: ، تاریخ پذیرش8/12/1390 :تاریخ دریافت



 67   مهدي سبزواري

  1391بهار و تابستان ، اول، شمارة دوازدهمسال ، هاي علوم انسانی نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

 در ،هاي اخیر  در سال. ستختلف علوم انسانی از مباحث آشناهاي م  مندان حوزه  براي عالقه
گسترش تمرکز بر امر آموزش در ابعاد نظري و عملی، این مبحث قدیمی در آمـوزش   ۀنتیج 

مـورد   صورت موازي زبان دوم یا خارجی نیز جا باز کرده است و اهمیت آموزش این دو به
توجه به آموزش زبان خارجی  ،در ایران .ها قرار گرفته است  گران این حیطه پژوهش بررسی
افزونی داشـته اسـت و در همـین راسـتا بسـیاري از مؤسسـات        هاي اخیر روند روز  در سال

 ایـن،  با وجود. آموزش زبان خارجی سعی دارند تا بهترین شیوه را براي آموزش ارائه دهند
انـد،    خارجی آموختهآموزانی که در مدارس یا مؤسسات زبان   هنوز شاهد آن هستیم که زبان

کنـون    دالیل زیادي براي ایـن امـر تـا   . در بافت واقعی نیستندکارامد قادر به برقراري ارتباط 
آمـوزي در    امکانات و منابع مدرن زبـان  وکارامد آموزگاران  نبود، از قبیل است  شدهبررسی 

یکـی از   مـا ا. ها خارج از بحث حاضر اسـت   مدارس یا مؤسسات و غیره که پرداختن به آن
آمـوزانی کـه در خـارج از بافـت      تواند به یادگیري بهتر زبان خارجی به زبـان   عواملی که می

زبـانی  جامعـۀ  بـا فرهنـگ آن    آنانکردن  کنند کمک کند، آشنا زبانی هدف زندگی میۀ جامع
مفـاهیم  ) descriptive-analytic( تحلیلی ـ با استفاده از روش توصیفی ،در این پژوهش. است
شده دربـارة رابطـۀ میـان ایـن دو مفهـوم و       هاي ارائه  یعنی زبان و فرهنگ و نیز نظریه هدف

  .است شدهچنین تأثیر آموزش فرهنگ بر آموزش زبان خارجی بررسی  هم
  
  تعریف مفاهیم ضروري. 2

زبان و فرهنگ مورد توجه بسیاري در حوزة علوم انسـانی بـوده    ،تر اشاره شد که پیش  چنان 
در ابتدا بـه برخـی    ،در این بخش. ف گوناگونی از این مفاهیم ارائه شده استاست و تعاری

  .شود  شده و نیز مفاهیم ضروري اشاره می تعاریف شناخته
  

  زبان 1.2
انتقال عقاید، احساسـات و  ) non-instinctive( غریزي زبان خاص انسان است و شیوة غیر

 Sapir, 1921: 8 cited( اسـت  ختیـاري ااي از نمادهـاي    طریـق تولیـد مجموعـه    ها از خواسته

Lyons, 1981: 3( .»زبان نظام )system (هاي آوایی اختیـاري  نشانه )arbitrary vocal symbols (
مـردم  ۀ میـان همـ  ) interaction( العمـل متقابـل   و عکـس ) communication( است که ارتباط

را فـرا گرفتـه باشـند،     )culture( کـه نظـام آن فرهنـگ    ،داراي فرهنگ معین یا افراد دیگري
زبـان نظـامی قـراردادي     .)Finocchiaro, 1964: 8 cited Brown, 1994: 4( »سازد پذیر می امکان
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 & Bloch( هاي اجتمـاعی اسـت    وسیلۀ مشارکت گروه  هاي آوایی و   متشکل از نشانه یا نماد

Trager, 1942: 5 cited Lyons, 1981(. وسیلۀ نمادهـاي   ا بهه زبان نهادي است که در آن، انسان
 .کننـد  ارتباط و تعامل برقرار مـی  دیگر  با یک )Hall, 1964: 158 cited Lyons, 1981( قراردادي

ـ (دیـدیم    اي دیگـر مـی    کـردیم دنیـا را گونـه     اگر بـه زبـان متفـاوتی صـحبت مـی       گلودوی
ـ     دهد و تعیین می  تفکر ما را شکل می ةزبان شیو 1).ویتگنشتاین زي فکـر  کند که بـه چـه چی

  2).بنجامین لی وورف(کنیم 

  )foreign language( زبان خارجیو زبان اول، زبان دوم،  1.1.2
. گوینـد   که اول فراگرفته شده است زبان اول مـی  را طور کلی زبان مادري هر فرد یا زبانی به

د کـه  شو  زبان اول به زبانی اطالق می ،گیرد  زمان دو زبان را فرا می در جوامعی که کودك هم
 زبـان دوم  .)Richards et al., 1992: 140(دهـد از آن اسـتفاده کنـد      تر ترجیح می کودك بیش

 مثالً( ارتباطی يابزار چون هم اول یک کشور نیست ولیزبان که زبان مادري یا است   زبانی
). ibid: 142-143(شود   طور گسترده در سطح جامعه استفاده می به )در آموزش یا امور اداري

شود ولـی زبـان آمـوزش یـا زبـان        بان خارجی زبانی است که در مدرسه آموزش داده میز
  .هاي انگلیسی و فرانسه در ایران  ، مانند زبان)ibid(ارتباطی در آن کشور نیست 

  
  فرهنگ 2.2

اسـت کـه در آن وجـود پیـدا     ) context( فرهنـگ بـافتی  . کردن اسـت  فرهنگ شیوة زندگی«
فرهنـگ ماننـد چسـبی    . شـویم  کنیم، و با دیگران مرتبط مـی  س میکنیم، ح فکر می. کنیم می

مرکـز ملـی تـوانش    ). Brown, 1994: 163(» سـازد  است که افراد جامعه را به هم مرتبط می
  :کند  گونه تعریف می  فرهنگ را این )National Center for Cultural Competence(ی فرهنگ

نسان که شامل افکار، ارتباطات، زبـان، عـادات،   اي است از رفتار ا فرهنگ الگوي درهم تنیده
هـا، روابـط و     تعامـل و نقـش  شیوة ها، آداب احترام، تشریفات مذهبی،   باورها، رسوم، ارزش

رفتارهاي مورد انتظار از یک گروه نژادي، قومی، مذهبی یا اجتماعی؛ و توانایی انتقال موارد 
  .)Goode et al., 2000: 1( باشد  هاي بعدي می الذکر به نسل فوق

همۀ افراد داراي فرهنگ هستند . باشد فرهنگ شیوة کلی زندگی یک گروه از جامعه می«
کـدام بـر دیگـري     گو باشند و هیچ اند تا نیازهاي بشري را پاسخ آمده پدید ها  و همۀ فرهنگ
نخسـت  : تـوان درنظـر گرفـت     می تعریفبراي فرهنگ دو ) Tang, 1998(» ارجحیت ندارد
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بـه   ،و دوم اسـت؛ )civilization( معنـاي تمـدن   و بـه ) barbarism( تقابل با بربریـت در  که آن
  ).Lyons, 1981: 301(شود  اطالق می) knowledge of the world( دانش ما از جهان

هاي اصلی تشکیل و بیانِ معانی فرهنگی  شوند شیوه نمادهایی که در گفتار یا نوشتار بیان می
خـوردن،   هاي غـذا  هاي دیداري، شیوه انند لباس، تصاویر و نشانهاما عالئم دیگري م. هستند
سـازند   هـاي مـادي دیگـر فرهنـگ را مـی       هاي ساختمان یا معماري و بسیاري ویژگی  شکل

  ).66: 1376، گیدنز(

ها و هنجارهاي رفتاري از فرهنگی بـه فرهنـگ دیگـر متفـاوت       که ارزش  با توجه به این
فـرد خـود را دارد کـه بـراي      به گی الگوهاي رفتاري منحصرتوان گفت که هر فرهن است، می

هاي فرهنگی انسـان،    رفتار   در میان دگرگونیِ. هاي فرهنگی دیگر بیگانه است مردمی با زمینه
یکـی  . نامنـد  هاي عام فرهنگی می  ها را ویژگی هاي مشترك وجود دارند که آن  گی برخی ویژ

هـاي عـام فرهنگـی      ابراین زبان را یکـی از ویژگـی  بن. هاي مشترك زبان است  از این ویژگی
 cultural( دانـیم تضـادهاي فرهنگـی    کـه مـی    طور  همان). 64 -  62: همان(آورند  شمار می به

conflicts (باعث بروز شوك فرهنگی )culture shock/bump (شوند و تشابهات فرهنگـی   می
هـاي عـام     زبان را یکـی از ویژگـی   حال که. شدن ارتباط و تعامل با دیگران تر منجر به آسان

  .پردازیم  فرهنگی بر شمردیم، به بررسی رابطۀ بین زبان و فرهنگ می
  
  زبان و فرهنگ 3.2

واقع رابطۀ بین زبان و فرهنگ  شناسی زبان است که در  شناسی مردم  هاي زبان  یکی از شاخه
البتـه  . کنـد  یمـ  ررسـی را در یـک جامعـه ب  ) و سـاختار خـانواده   ،ها  ها، باور  سنت مثالً(

نگاري ارتباط نیز مرتبط   شناسی زبان و قوم  ها با جامعه  شناسی زبان در بعضی حیطه  مردم
در این حیطـه نسـبیت    شده مطرح جمله نظریات از .)Richards et al., 1992: 17-18(است 
 را نگران معتقدند دید مردم و درکشـان از جهـا   که برخی از پژوهش سان بدین ؛است زبانی

عنـوان    بـا غالبـاً   این نظریـه . کند شان تعیین می  حدودي ساختار زبان مادري طور کامل یا تا به
ــی) Sapir-Whorf hypothesis(» ســاپیر و وورف فرضــیۀ« ــناخته م ــود  ش ــن دو ش ــرا ای ، زی

). ibid: 215( آن را مطرح کردند ،کردند شناسی زبان مطالعه می دمشناس، که در حوزة مر زبان
اي   گونـه  این دو به. ن معتقد است زبان بخشی از فرهنگ و فرهنگ بخشی از زبان استبراو

فرهنـگ و زبـان    ،عبـارتی  بـه  ؛دیگـر جـدا کـرد    هـا را از یـک    توان آن  اند که نمی  درهم تنیده
و  ی اسـت ارتبـاط  اي هگوید زبان هم وسیل  می وي. )Brown, 1994: 165( ناشدنی هستند جدا
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است فرهنگ آدمـی بـدون    چنیناست و  ناپذیران بدون فرهنگ تصورزب .هم حامل فرهنگ
زبان و « :معتقد استنایدا . )Wei, 2005( فرهنگ خاص است ۀواقع آین زبان خاص در. زبان

، )designative( اي  ی اشارهیگوییم معنا  چه در زبان می  هر آن. فرهنگ دو نظام نمادین هستند
معنـایی دیگـر را نیـز     ، امـا ورت زبـانی معنـایی دارد  هر ص. اجتماعی، صریح یا ضمنی دارد

 ,Nida( تر از زبـان اسـت    کند که به فرهنگ وابسته است و فرهنگ بسیار گسترده  تداعی می

1998: 29 cited Jiang, 2000( .ًهـاي    اگر زبانی واژه ،توان به این نکته اشاره کرد که  می مثال
روابط خویشاوندي، انواع شتر، (اي خاص   حوزه زیادي براي ایجاد تمایزات دقیق معنایی در

وران آن زبان اهمیـت   است که آن تمایزات براي گویش امر دهندة این نشان ،دارد...) برف و 
 ؛نقـش بسـزایی دارد  ) linguistic classification(بندي زبـانی   فرهنگ در طبقه. دارد خاصی

هـا از یـک واژه اسـتفاده      هـا و حیـوان    براي اشاره به اعضاي بـدن انسـان   ،در انگلیسی ،مثالً
چنـین در   فرهنـگ هـم  . شـود  که در اسپانیا از دو کلمۀ جداگانه استفاده می   حالی در. شود می

 در اسپانیا نماد شجاعت و پیروزي بر قـدرت غیـر  » بازي گاو«. کند تداعی معناها دخالت می
خـردي   ست گاوباز انسان کـم که در کشوري دیگر ممکن ا   حالی رود، در شمار می عقالنی به

یـا در   .)Lado, 1986: 52-62(انـدازد   خاطر سرگرمی به خطـر مـی   باشد که جانش را تنها به
  .کشوري مثل هندوستان براي گاو تقدس و حرمت قائل شوند

است و نـه  ) overlap( پوشی النکاگر نیز معتقد است که رابطۀ زبان و فرهنگ از نوع هم
بایـد توجـه داشـت کـه     . که یکی زیرمجموعۀ دیگري نیسـت   اینیعنی ). inclusion( شمول

از « .انـد  زبـانی  هاي فرهنـگ غیـر   بعضی از جنبه نیز فرهنگی و هاي زبان غیر بعضی از جنبه
 از فرهنگی زبان توانایی ذاتی انسان جهت انجـام حرکـات تولیـدي آوایـی و     هاي غیر جنبه

هـاي   از جنبـه . توان نام بـرد  را می) cognition( دهی و انتقال تفکر زبانی او شکل   توانایی غیر
هنگـام   افـراد بـه  ) zone/personal territory ( توان محدودة شخصی زبانی فرهنگ نیز می غیر

رابطۀ بین زبان و فرهنـگ   .)Langacker, 1994: 30-31( »کردن با دیگران را ذکر کرد صحبت
  .استنشان داده شده  1 ةو رابطۀ این دو با تفکر در انگار

  
  
  
  

  )ibid: 26(رابطۀ بین زبان و فرهنگ و رابطۀ این دو با تفکر  .1 ةانگار
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هاي متناسب و ایجاد یک ارتباط بین فرهنگی صـحیح،   کارگیري زبان در گفتمان  الزمۀ به
از  وران زبـان  ، گـویش در هـر فرهنـگ  «. باشـد  هاي فرهنگی می  ها و فراپیام  بودن به پیام آشنا

صدا، سرعت و مکث و بلندي خاصی براي گفتمان کالمی خود اسـتفاده   آهنگ، زیر و بمی
هاي   هاي فرهنگی در استفاده از آهنگ صدا و سایر روش  تفاوت). 43: 1375تانن، (» کنند می

نیز مواردي هستند که بایستی ) بلندي صدا، اشارات، حالت صورت و ژست گرفتن(ابزاري 
هـاي    و جانب ادب را گرفتن در فرهنگ) politeness( ادب ،بر آن عالوه. در نظر گرفته شوند

یک زن کانادایی کـه بـه انگلسـتان مسـافرت کـرده بـود مرتـب         ،مثالً ؛کند مختلف فرق می
او در رستوران شلوغی سر میـزي نشسـته    ،، ازجملهشود کرد که به او توهین می احساس می

آیـا  «یـا  » م؟یید سر میز شـما بنشـین  ده اجازه می«که بگویند   واردي بدون این  بود و زوج تازه
او احساس کرد کـه   ،در آن لحظه. ، سر میزي که او نشسته بود، نشستند»جاي کسی نیست؟

اما در برخوردهاي بعدي فهمید که نظام ادب متفـاوتی در فرهنـگ   . به او توهین شده است
  ).همان(انگلیسی حاکم است 

) cultural priorities( فرهنگــی و ترجیحــات) cultural values( هــاي فرهنگــی ارزش«
و شـیوة گفتـاري نیـز بـروز     ) communicative styles( هاي ارتبـاطی   صورت تفاوت سبک  به

است یا به نظـر   چنیننظر من  به« تواند بگوید می هرکس ،مریکاییا، در فرهنگ ؛ مثالًکند می
) cultural scripts( ولی در فرهنگ ژاپنی بیان چنین هنجارهـاي فرهنگـی  . »نیست چنین من

) cultural grammar( هر زبانی دستور فرهنگی. )Wierzbicka, 69 :1994-72( پسندیده نیست
هاي مختلف   ها در زبان  ها و نمود آن  مخصوص به خود دارد که قابلیت انتقال به سایر فرهنگ

  .)ibid: 83(» پذیر است  امکان
 هـاي مـا از یـک بافـت ارتبـاطی      که انگاشـت  توان نتیجه گرفت می ،هاي باال  با توجه به مثال

)communicative context ( حقیقــت در. حاصــل رابطــۀ تعــاملی بــین زبــان و فرهنــگ اســت 
  .)ibid: 27(» سازند ور بافت ارتباطی را می در گویش) mental representations( هاي ذهنی تداعی«

  
  
  
  
  

  )ibid( تشکیل بافت ارتباطینحوة هاي ذهنی و  تداعی. 2انگارة 
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  :معتقد است اسکات
تـر   دیگر بیش ها از ادبیات یک آن مردم دارند، درك فرهنگی مشابه کشورهایی که ادبیاتدر 

آمـوزان بـا فرهنـگ     بـراي زبـان   ‘مـرگ ’ انگلیسی با موضوع ي، درك شعرمثالً. خواهد بود
  .)Scott, 1965: 297-298( تر است  ها آسان اسالمی نسبت به ژاپنی

در زمینـۀ ترجمـه و   . اسـت   بر این است کـه ادبیـات داراي بـار فرهنگـی غنـی      اعتقاد زیرا
مـثالً  . ارزش فرهنگـی درنظـر گرفتـه شـود      ارزش زبـانی و هـم    یابی نیز بایستی هم  معادل

 »football«جـاي   را به »cricket«کلمۀ ، Xبراي قابل فهم بودن در فرهنگ  ،توان وقت نمی هیچ
 .یکت و جنجال بازي فوتبال از لحاظ فرهنگی ناسازگارندآرامش بازي کر. کار برد  به

  
  آموزي  آموزش فرهنگ و زبان. 3

نـامیم، بلکـه     چـه مـا فرهنـگ مـی     از آن است تنها بخشی زبان نه ،تر اشاره شد که پیش  چنان 
محتواي فرهنگی کلید آموزش و یـادگیري   درك ،واقع در. باشد  فرهنگ نیز می ةکنند منعکس

کـه بـه     تسلط کامـل پیـدا کننـد مگـر ایـن      یتوانند به زبان  آموزان نمی  زبان. تموفق زبان اس
 نیـز تسـلط داشـته باشـند     شـود  مـی  زبـان اسـتفاده   ها از آن در آن که اي هاي فرهنگی بافت

)National Standards in Foreign Language Education Project, 1996: 27(. 
 American Council on Teachers of( هـاي خـارجی   مریکـایی معلمـان زبـان   انجمـن  ا

Foreign Languages/ ACTFL( را در سـال   21 قرن در استانداردهاي یادگیري زبان خارجی
 ننویسـان و مسـئوال   و برنامـه  آموزگـاران ارچوب فعالیـت  هـ چ ،در آن ،کهمنتشر کرد  1996

و  جـاي دارد  هاارددر مرکز این استاند ارتباط: آموزش با اشاره به پنج نکته تعیین شده است
. و نوشتن تقویـت شـود   ،ارتباط باید در چهار صورت گفتار، شنیدار، خواندن ایجاد توانایی

 رابطـه . ارتبـاط بـدون فرهنـگ میسـر نیسـت      ،درواقـع  ؛داردنیـز اهمیـت زیـادي    فرهنگ 
)connection (هـاي دیگـر و     خارجی بـا رشـته     کند که الزم است زبان  بر این نکته تأکید می

خواهـد بـود کـه در     مـؤثر یادگیري زبـان زمـانی    .هاي مختلف نیز رابطه داشته باشد  هشاخ
 نیـز زبان هدف با زبان مادري  مقایسۀ. ادبیات، سیاست، پژوهش، هنر و غیره نیز کاوش کند

واقع یادگیري زبانی دیگر به درك بهتر زبان مادري و فرهنـگ   کند و در می به یادگیري کمک
کـه رابطـه بـا     سـان  بدین ،نیز از دیگر عوامل است )community( جتماعا. کند  فرد کمک می

تواند به یـادگیري کمـک کنـد، ماننـد دعـوت        هدف می هاي مختلف زبانِ  افرادي از اجتماع
  3.فردي از آن جامعه به کالس یا رفتن به رستوران یا ارتباط با جوامع از طریق اینترنت
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  .شود  اشاره می با این موضوع مرتبط هاي  اي از پژوهش  در زیر به مجموعه
 بـارة دررا اي از مطالعـات    مجموعـه  »هاي پیشرفته در زمینۀ فراگیري زبان مرکز پژوهش«

فرهنـگ   آموزش ۀهایی در زمین  پژوهش دادن انجام. است دادهفرهنگ و یادگیري زبان انجام 
و فرهنـگ، پـژوهش   کـارگیري زبـان    هاي زبان، راهبردهایی براي یـادگیري و بـه    در کالس

بـوده   ایـن مطالعـات   جمله اهـداف  آموزان از تأثیر مواد آموزشی روي یادگیري دانشدربارة 
 مسـئوالن هـاي    سال گذشته همواره از دغدغه 50هرچند که تلفیق زبان و فرهنگ در . است

بـه تحقـق    1990 ۀهاي زبان ده  طور عملی در کالس امر آموزش زبان بوده است، این امر به
شـیوة  دربـارة  جمله مسائلی که ایـن افـراد بـا آن درگیرنـد شـک و بالتکلیفـی        از. وستنپی

 ،ترتیـب   ایـن   بـه . آموزش زبان بوده است ۀگنجاندن و ادغام آموزش فرهنگ در طرح برنام
اهداف دیگر این پژوهش شامل درك و کشـف بـاور معلمـان دربـارة فرهنـگ و یـادگیري       

ها و بررسی ایجـاد حساسـیت بینـافرهنگی در      دریس آنبین باور معلمان و ت ۀفرهنگ، رابط
گیـري    اهـداف و انـدازه   ایـن  بـراي نیـل بـه   . هاي آموزش زبان خارجی بوده اسـت   کالس

تهیـه   آن را) Hammer & Bennett, 1998( حساسیت بینافرهنگی از آزمونی که همـر و بنـت  
ــام نــدبودکــرده  ــه ن  Intercultural Development(» بینــافرهنگی توســعۀ ۀنامــ  پرســش«، ب

Inventory/ IDI(، الگوي حساسیت بینافرهنگی بنـت «نامه بر مبناي   این پرسش. شد استفاده «
صـورت تـدریجی    حساسیت بینافرهنگی بـه  ،بنت ۀاساس فرضی  بر. تهیه شده است) 1986(

انکار به حالـت تـدافعی، سـپس     ۀیک فرد از مرحل ،در آن ،که شود، به این ترتیب کسب می
به پـذیرش، سـازگاري   ) مدارانه  پرستانه یا قوم  نژاد(هاي فرهنگی   دادن تفاوت اهمیت جلوه  بی

ایـن آزمـون روي   ). گرایـی قـومی    نسبی(رسد   شدن با فرهنگ می پارچه و سپس ادغام و یک
 1999 -  1998و  1998 -  1997هاي تحصـیلی    آموز دبیرستانی و دانشجو طی سال  دانش 353

هـاي آمـوزش زبـان خـارجی،       هدف پژوهش بررسـی آزمـون در کـالس    .انجام شده است
آوردن اطالعـات تشخیصـی    فراهمتر،  هاي بیش هاي خام براي انجام پژوهش  آوري داده  جمع

گـران   پـژوهش . آموزان و دانشجویان بوده است  بینافرهنگی دانش ۀتوسعدربارة  انبراي معلم
فرهنگـی    بینـا  ۀند که این ابزار براي ارزیابی توسعهاي کمی به این نتیجه رسید  با بررسی داده

آمـوزان و دانشـجویان     چنین دریافتند که چگونه دانش هم. بسیار مناسب و قابل اعتماد است
  4.کنند  هاي بینافرهنگی بیان می درك خود را نسبت به تفاوت

زبـانی  تـوانش   ةکنند پذیري تعیین  معتقد است میزان فرهنگ) Schumann, 1978( شومان
طـور کـه    همـان  ،واقع در. پذیري توانش زبانی ناکامل است  آموزان است و بدون فرهنگ  زبان
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شناسـان از   شناسـان و مـردم   زبـان «رسـد   نظر مـی  کند، به  اشاره می) Krasner, 1999( کراسنر
 ةکننـد  ها و کاربردهـاي یـک زبـانِ خـاص مـنعکس       ها پیش فهمیده بودند که صورت  مدت
تـوانش زبـانی   . شـود   اي است کـه آن زبـان در آن صـحبت مـی      هنگی جامعههاي فر  ارزش

 تومـالین  .»آموزان به آن زبان تسلط کامل پیدا کننـد کـافی نیسـت     که زبان  تنهایی براي این به
)Tomalin, 2008( هـاي فرهنگـی،     گوید آمـوزش فرهنـگ بایـد دانـش فرهنگـی، ارزش       می

  .را شامل شود هاي فرهنگی رفتارهاي فرهنگی و مهارت
همـراه بـا تـوانش     )intercultural competence( توانش بینافرهنگیبایرام نیز معتقد است 

 intercultural( توانش ارتبـاطی بینـافرهنگی   ةدهند شناختی زبان و کالمی شکل زبانی، جامعه

communicative competence (دارنـد آموزانی کـه تـوانش ارتبـاطی بینـافرهنگی       زبان .است 
هاي دیگـر را بـا    مناسب از زبان، دانشِ فرهنگ ةشان براي استفاد  از طریق توانایی ،توانند  می

 .)Byram, 1997: 71-73(توانش زبانی خود پیوند دهند 
 ؛آموزان دچـار محـدودیت فرهنگـی هسـتند     اکثر دانش« که است این باور هم بر ریورز

 »اسـت  کـرده گ خانـه تعیـین و مشـخص    فرهن راها   گذاري آن ارزش نظامدیگر،   عبارت به
)Rivers, 1968: 285( .توانـد بـه     هاي فرهنگـی هـر زبـانی مـی     توضیح جنبه« ،ترتیب  نیا  به

هـا و    هاي هر زبانی را با مکـان  ها و فرم  آموزان کمک کند تا صداهاي انتزاعی، صورت دانش
آمـوزان   نگ عالقـۀ دانـش  مطالعۀ فره« ،در ضمن .)Chastain, 1971: 298( »افراد تطابق دهند

  .)Cooke, 1970: 83( »کند را به مردمان آن فرهنگ زیاد می
براي یادگیري یک زبان خارجی شخص باید به آن زبـان   دیگو می )Tang, 1998( تانگ

خواهد به زبانی صحبت کند باید مثل مردم آن زبان  اگر شخصی می. صحبت کند و بنویسد
در تفهـیم و  (ها صحبت کنـد    تواند مثل آن ت است که میکه تنها در این صور فکر کند، چرا

اگـر  . شـود  هویت یک فـرد در ذهـن او پیـاده مـی    ). تفاهم عمالً هیچ مشکلی نداشته باشد
باید مثل مـردم  ) هویت فرانسوي پیدا کند(خواهد به فرانسوي صحبت کند  شخص مثالً می

. نـگ مـردم فرانسـه آشـنا باشـد     که با فره  اهل فرانسه فکر کند و این ممکن نیست مگر این
فرهنگ زبـان اسـت و زبـان روح کشـوري اسـت کـه بـه آن زبـان         : توان گفت بنابراین می
  .کنند صحبت می

اند که یادگیري  عنوان زبان خارجی بر این عقیده متخصصان امر آموزش زبان انگلیسی به
مطالعـۀ   و نیست) ماتآرایی آواها و کل  آواها، کلمات، واج(زبان تنها یادگیري صورت زبانی 

عبـارت   بـه  ؛چگونگی اداي جمالت تنها عنصر الزم جهت ارتباط زبانی مؤثر و کامل نیست
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هـا    کننـد بـراي یـادگیري زبـان آن     دیگر، یادگیري فرهنگ افرادي که به آن زبان صحبت می
  .)Scott, 1965: 292( ضروري است

ش فرهنـگ بـر آمـوزش زبـان     تـأثیر آمـوز  «اي بـا عنـوان     در مقاله( )Tsou, 2005( تسو
عنـوان زبـان    بـه (سطح مقدماتی زبان انگلیسـی   اندارد که بسیاري از معلم  بیان می» خارجی
فرهنـگ زبـان هـدف را در     آمـوزش  کـه چگونـه   انـد  لهئدر تایوان نگران این مس) خارجی
هنگ دلیل آگاهی اندك این معلمان از فر تر به این نگرانی بیش. هاي آموزشی بگنجانند  کالس

 ایـن   بـه . استیک شیوة مناسب و مواد درسی و منابع مناسب  نبودمورد نظر، کمبود وقت، 
در . رسد براي تشویق معلمان به این امر باید راهنماي مناسـب تهیـه شـود     نظر می به ،ترتیب 

طی یک تـرم   ،براي آموزش فرهنگ در دو کالس آموزش زبان سطح مقدماتی ،این پژوهش
نتـایج نشـان   . محـور اسـتفاده شـد    شناسی و روش آموزش فعالیت مردم از ترکیب ،آموزشی
هاي آموزش زبـان، تسـلط و مهـارت ایـن       با تلفیق و گنجاندن فرهنگ در کالس ،دادند که

  .گیري بهبود یافت طور چشم آموزان به زبان
نیز بسیاري از  دوم فرهنگ در آموزش و یادگیري زباندر کتاب  )Hinkel, 1999( هینکل

 ،در این کتاب. کند  می ارائه آموزان را  زبان دوم و زبان انر معلمدگذار فرهنگ  هاي تأثیر هجنب
 عـین  در ،گفتن، انتقال معنا و نوشتن به زبـان دوم و  ر یادگیري تعامل، سخندبه تأثیر فرهنگ 

وران آن  خصـوص و گـویش    نماندن از الگوهاي فرهنگی اجتماعی یک زبان بـه  خارج ،حال 
رابطـۀ   بـارة که در کند را نیز معرفی می هایی  هینکل پژوهش چنین هم .اره شده استزبان اش

همـه نشـان از    ،نهایت در ،هاي دیگر انجام شده است که  متقابل بین زبان و فرهنگ در رشته
  .اهمیت و تأثیر فرهنگ در آموزش زبان دارند

ـ  )Idrees, 2007( ایدریس ا خـارجی و تلفیـق   نیز به نقش فرهنگ در آموزش زبان دوم ی
آمـوزش  . که باید فرهنگ آمـوزش داده شـود   استمعتقد ، او واقع در. این دو پرداخته است

و باید با برخـی از عناصـر فرهنگـی زبـان      فرق داردفرهنگ با آموزش دستور زبان یا لغات 
کارهاي متفاوتی وجود دارد که با توجـه   براي آموزش فرهنگ راه .هدف ادغام و تلفیق شود

  .ها انتخاب شود  ترین آن  شرایط مناسببه 
اي کـاربردي و از   با استفاده از یک رویکرد مقایسه) Farnia & Raja, 2009( فرنیا و راجا

مریکایی در ابراز تشـکر  اهاي رفتاري دو فرهنگ ایرانی و   ها و تفاوت  طریق بررسی شباهت
 ،شان فارسی است  ه زبان مادريک ،ایرانی 20ها  آزمودنی. اند به بررسی نقش فرهنگ پرداخته

هـا در    هاي مربوط به ایرانـی   داده. شان انگلیسی است، بودند  که زبان مادري ،مریکاییا 20و 
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از یـک   هـا،  آوري داده بـراي جمـع  . آوري شـده اسـت    مریکا جمـع اها در   مریکاییاایران و 
دهنـدگان    پاسـخ . اسـتفاده شـد  ) کـالم (کردن یـک مـتن    پاسخ باز در قالب کامل ۀنام پرسش

چه را خودشان در آن موقعیت واقعی  خواندند و بعد آن  شده را می بایست موقعیت مطرح  می
هایی را در برخـورد بـا افـراد      نامه موقعیت پرسش. آوردند در جاي خالی بنویسند  به زبان می

از این  نتایج حاکی. داشت دربر ،و دوست ،کالسی هممانند استاد،  ،سطح هم سطح و غیر هم
تشـکر، قـدردانی، احساسـات مثبـت، عـذرخواهی و       ابرازبود که میان این دو گروه از نظر 

تـر از تشـکر و    هـا بـیش    مریکاییا. خورد  اي به چشم می  تدابیر زیرکانه تفاوت قابل مالحظه
تـر از احساسـات مثبـت و عـذرخواهی و تـدابیر       ها بـیش   کنند و ایرانی  قدردانی استفاده می

مریکایی تعامل ا ۀاگر یک ایرانی بخواهد در جامع ،مشخص است که ،ترتیب  این  به. هزیرکان
ها را بیاموزد بلکه باید بر الگوهاي ارتباطی جامعـه در    تنها باید زبان آن نه ،درست برقرار کند

  .هاي مختلف نیز تسلط داشته باشد  موقعیت
هـاي فرهنـگ در     جنبـه کتاب  در) Arabski & Wojtaszek, 2011( تازچ آرابسکی و ووي

بـه ایـن نکتـه     )دوم آموزش و یادگیري زبـان  ( فراگیري زبان دوم و یادگیري زبان خارجی
 حـوزة  گـران  پـژوهش  نظـر یـادگیري زبـان    ، موضـوع هاي اخیـر   در سال ،کنند که  اشاره می

مـوزي  آ  نها بر این اعتقادند که زبا  آن. است  را به خود جلب کرده) SLA(فراگیري زبان دوم 
ــ   تـر فرهنگـی    نقش بافـت وسـیع   ،در آن ،شناختی که روانـ  فرایندي است ماهیتاً اجتماعی

هـاي مربـوط بـه      مالحظـات نظـري و داده   ،در این کتـاب  .اجتماعی را نباید به حاشیه راند
ایجـاد   از قبیـل  آمـوزي و موضـوعاتی    آمـوزش فرهنـگ و زبـان   دربارة هاي تجربی   پژوهش

عنــوان زبــان میــانجی در ارتبــاط  بینــافرهنگی، نقــش زبــان انگلیســی بــه تــوانش ارتبــاطی
فراگیـري زبـان دوم، و    ۀهـاي حیطـ    پـردازي  بینافرهنگی، و جایگاه عوامل فرهنگی در نظریه

. انـد   هـا توصـیف شـده     تعلیم آموزگاران با هدف کمک به رشد ایـن مجموعـه از پـژوهش   
و احتـرام   ،نفسـی، ادب  مانند زمان، شکسته ،چنین مفاهیم و ساختارهاي مرتبط با فرهنگ هم

هـا در صـورت و     سـازي و تـأثیر آن    در مفهـوم  یهـاي فرهنگـ   تفـاوت  بـر  شود و  مطرح می
  .است شدهابزارهاي یک زبان تأکید 

اهمیت آمـوزش فرهنـگ   «خود با عنوان  ۀنام پایان در) Thanasoulas, 2001( تاناسوالس
به تأثیر آمـوزش فرهنـگ در آمـوزش زبـان خـارجی      » هاي آموزش زبان خارجی  در کالس

  .است کرده پردازد و دلیل اهمیت این امر و نحوة آموزش آن را بررسی  می
کنـد کـه     ذکر مـی » نقش فرهنگ در آموزش زبان دوم« ۀدر مقال) Scovel, 1994( اسکاول
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بـر ایـن    عالوه. زبان دوم تأثیرگذارندهاي زبانی در یادگیري  هاي درون زبانی و جهانی تعمیم
  .کند تبیین می ي زبان دوم راوي در این مقاله تأثیر فرهنگ در یادگیر

تـأثیر اجتمـاعی و   : آموزش زبـان خـارجی و فرهنـگ   «در مقالۀ  )Buttjes, 1990( بوتیس
رسـد هـم زبـان و هـم فرهنـگ در        نظر می کند که به  به این نکته اشاره می ،»اهمیت سیاسی

توان انتظار داشت   روشن است که نمی. دنکن  شود نقش ایفا می  چه زبان خارجی نامیده می  آن
صورت خودکار طـی فراینـد آمـوزش زبـان صـورت گیـرد، بلکـه بایـد          آموزش فرهنگ به

شـود کشـف    هایی که در این زمینه انجـام مـی    کارهاي مناسب آن طی پژوهش و بررسی راه
هـا یـا     فرهنگ را محـدود بـه نکـات الزم بـراي حـل تمـرین      نباید آموزش  ،واقع در. گردد

آمـوز    زبـان  ،براي توضیح آن ،درس اصلی در نظر گرفت و یا ۀزمین پسصورت مطالبی در   به
اي باشد کـه    چون زاویه بلکه آموزش فرهنگ باید هم. را به مطالعات و کتب دیگر ارجاع داد

  .اي دیگر دید  گونه به ،احل یادگیريمر ۀدر هم ،هاي زبان را  جنبه ۀآن هم دروناز 
فرهنـگ  «بـا عنـوان    ،اي  در مقاله نیز )Peterson, & Coltrane, 2003( پیترسون و کولترین

کیـد  أگذار فرهنگ و اهمیت آن در آمـوزش زبـان دوم ت    ثیرأبه نقش ت ،»در آموزش زبان دوم
کـردن افـراد،    مناسـب خطـاب   ةآموزان باید از مسائلی چون شـیو   زبانمعتقدند  آنان .کنند  می

بایـد بداننـد کـه    . آگـاه باشـند   دیگـر آداب و  مخالفتتشکر، درخواست، اعالم موافقت یا 
دیگـر   یها مناسب است، ممکن است در زبان  الگوهاي رفتاري و لحن کالمی که در زبان آن

صورت ضمنی و در حین  آموزش فرهنگ به ،در بسیاري موارد. متفاوت داشته باشد يتعبیر
کـردن   بـراي آگـاه  . افتد  آموزان باید یاد بگیرند اتفاق می هاي زبانی که دانش موزش صورتآ

تواند آن ویژگـی   معلم می ،یابند هاي فرهنگی که در زبان انعکاس می آموزان از ویژگی دانش
حـین   در ،مـثالً . صورت صریح و در قالب موضوعاتی براي بحث در کالس مطرح کند را به

در  youدر فارسـی و   »شـما «و  »تـو « هايبه تفاوت استفاده از ضمیر ،مایرض کاربردتدریس 
اطالعـات   Scott, 1965: 292.(5(بودن در انگلیسی اشـاره کنـد    انگلیسی و یا به آداب مؤدب

 ةگـذاري و قصـاوتی دربـار    اي کـه ارزش  گونه داوري ارائه شوند به  فرهنگی باید بدون پیش
  .شود صورت نگیرد در کالس زبان ارائه میفرهنگ بومی آن فرد و فرهنگی که 

توان اشاره کرد کـه معتقـد     نیز می) Kramsch, 1993( به پژوهش کرامش ،در همین راستا
تواننـد خـود    آموزان می  به فرهنگ سوم در کالس درس است، فرهنگی خنثی که در آن زبان

 .فرهنگ خویش و فرهنگ زبان خارجی بپردازنددربارة به کشف و تأمل 
دانـش   ها آن زبان وران گویش هاي  فرهنگ ازآموزان   هاي دیگر، زبان  زبان ۀطریق مطالع  زا
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توانند کـامالً بـه دانـش زبـانی مسـلط        نمیآموزان   دانش ،واقع در ؛آورند  دست می به و درکی
 یابنـد شـود نیـز تسـلط      که آن زبان در آن صحبت می اي که به بافت فرهنگی  شوند مگر این

)National Standards in Foreign Language Education Project, 1996: 27(.  
هاي  مهم در کالس يزبان و یادگیري گویاي این است که فرهنگ عنصر ۀتغییرات نظری

 هـاي سـیلی    واقع تغییراتی در گفته که در ،تومالین و استمپلسکی ۀبه گفت. آموزش زبان است
)Seelye, 1988( تـوان در نظـر     براي آمـوزش فرهنـگ مـی    شرح زیر به هفت هدف ،اند  داده

  :)Tomalin & Stempleski, 1993: 7-8( گرفت
رفتارهـاي   داراي مـردم  ۀآمـوزان بـراي درك ایـن حقیقـت کـه همـ       کمک به دانـش . 1

 .اند فرهنگی ةشد شرطی
مانند سن، جنسیت،  ،که متغیرهاي اجتماعی   امر آموزان براي درك این  کمک به دانش. 2

 .گذارند  گفتن و رفتار مردم تأثیر می سخن ةبر شیو ،اجتماعی و محل زندگی ۀطبق
هـاي    رفتارهاي مرسوم و عرف در موقعیت یافتن از آگاهیآموزان براي  کمک به دانش. 3

 ؛در فرهنگ هدف خاص
کلمـات و   فرهنگـی  مفـاهیم  ةشـان دربـار    آموزان براي افزایش آگاهی کمک به دانش. 4

 ؛فعبارات در زبان هد
 ةهـایی دربـار   توانایی ارزیـابی و تصـحیح تعمـیم    ۀآموزان براي توسع کمک به دانش. 5

 ؛فرهنگ هدف با توجه به شواهد موافق
اطالعـات   دهـی  هـاي الزم بـراي سـازمان    مهارت ۀآموزان براي توسع کمک به دانش. 6

 ؛مربوط به فرهنگ هدف
هنـگ هـدف و تقویـت    فردربـارة  آمـوزان   دانـش  ۀکنجکـاوي هوشـمندان   برانگیختن. 7

  .مردمان آن فرهنگ بادلی  احساس هم
بـا  ) Sercu et al., 2005( در نقد کتـاب لیـز سـرکو و همکـاران     )Voltmer, 2007( ولتمر

اسـت   المللـی  تحقیقـی بـین  : نویسـد  مـی  زبان خارجی و توانش بینـافرهنگی  انمعلمعنوان 
بینافرهنگی آموزش زبان دارند  وجه ةزبان خارجی چه احساسی دربار انکه معلم  باره این   در

، از 2001اي در سال   مقایسهـ  کمی یدر پژوهش ،ایشان. اند  چه تدبیري اندیشیده  آن ةو دربار
 ،بلژیک، بلغارستان، لهستان، مکزیک، یونان، اسپانیا(معلم زبان خارجی در هفت کشور  424

نتـایج نشـان داد کـه هـدف     . تندها پرداخ  نامه به گردآوري داده با استفاده از پرسش) و سوئد
ها براي استفاده از زبـان    آموزان و تواناساختن آن  زبان خارجی ایجاد انگیزه در دانش انمعلم
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. تر بر تدریس زبان خارجی است و نه فرهنگ ها بیش  به همین دلیل تأکید آن. خارجی است
زش فرهنگ هدف مواجـه  با کمبود وقت براي استفاده از منابع مناسب با هدف آمو ،نتیجه در
 چنـدان  هـدف  کـه بـا فرهنـگ    کنند بیان میغالباً  انرسد که معلم  نظر می به ،درکل. شوند  می

نسبت آموزان  واکنش زبان ،در کشورهاي مختلف انمعلم نظر اساس ، برالبته. دارندنآشنایی 
خـارجی،   آموزان نسبت به زبـان   در بلغارستان دانش ،مثالً. است به آموزش فرهنگ متفاوت

. گونـه نیسـت   در اسـپانیا ایـن   که   درحالی مردمانش و فرهنگشان بسیار گرایش مثبت دارند،
از میزان وقـت و دفعـاتی کـه بـراي آمـوزش فرهنـگ ترسـیم         انواقع تصویري که معلم در

بـین  امـا   ،بخش اسـت  شده رضایت تصویر ارائه ،طور میانگین به. اند بسیار پیچیده است  کرده
عالقه دارند مسائل بینـافرهنگی را نیـز در    انی کهمعلم. است لف تفاوت زیادکشورهاي مخت

قدر چ دانند که براي این کار باید از چه روشی استفاده کنند،  نمی ،واقع در ،کالس مطرح کنند
بـه همـین   . آموزش خواهد گذاشتدر که این امر چه تأثیري  نهایت این وقت بگذارند و در

د که از رویکرد ادغامی براي تدریس زبان و فرهنگ در کنار هـم  دهن اغلب ترجیح می ،علت
 اناغلـب معلمـ  . تردیـد دارنـد   استفاده کنند ولی در عمل نسـبت بـه اسـتفاده از ایـن روش    

بـر  تري  نظر خودشان مناسب است یا خود تسلط بیش  کنند که به  موضوعاتی را انتخاب می
سد که توانش فرهنگـی نیـز بایـد یکـی از اهـداف      ر  نظر می به ،نهایت در بنابراین، .دارند   آن

  .آموزش زبان خارجی باشد
نفـر از دانشـجویان    180 هایی شـامل  آزمودنی روي بر در پژوهشی ،)1996(دارابی قانع 

فرهنگی متن، پـیش   نکاتبه بررسی میزان تأثیر ارائه و تبیین  ،کارشناسی و کارشناسی ارشد
وي ابتدا بـا برگـزاري آزمـون    . آموزان پرداخته است  انمیزان درك زبدر  ،متن اصلی ارائۀاز 

و  ،)intermediate( ، متوسـط )elementary( ها را به سـه سـطح مقـدماتی    آن )TOFEL( تافل
و سپس افراد هر سطح را به دو گروه آزمـایش و شـاهد تقسـیم کـرده     ) advanced( پیشرفته

وضیح داده شد و گروه کنتـرل از  هاي آزمایشی نکات فرهنگی راجع به متن ت  به گروه. است
اطالعات فرهنگی تنها در سطوح متوسط گـروه   ۀوي نتیجه گرفت که ارائ. آن محروم شدند

  .ها در متون زبان مقصد شد آزمایش منجر به افزایش درك آن
  

  کارهاي آموزشی براي تدریس زبان و فرهنگ راه. 4
در  ،ولـی . اي جدیـد نیسـت    لهئبحث آموزش فرهنگ در زبان دوم مس ،که مشاهده شد چنان 

 هـاي محلـی و غـذا     هاي محلی، آهنـگ   تعطیالت، لباس ةبه چند درس دربار ،تر موارد بیش
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تري از   اگر ابعاد وسیع ستا مفید بسیار که اشاره به این موضوعات   حالی در ؛شود  می محدود
دورنمـاي زبـانی    آموزان در کسب  فرهنگ در کنار این مطالب آموزش داده نشوند، به دانش

ویـژه اگـر هـدف آمـوزش زبـان تواناسـاختن        بـه . شود  تر کمک چندانی نمی  اجتماعی غنی
واقعیت این است کـه دانـش   . هدف باشد ۀآموزان براي حضور در بافت فرهنگی جامع  زبان
اقع همان توانش ارتبـاطی  و که درـ  به چه کسی و چگونه گفته شود ،که چه چیزي، کجا  این

هاي زبانی یا آگاهی از چند موقعیـت اجتمـاعی     بسیار فراتر از یادگیري صورت ـ زبان است
ها و اهداف فرهنگی بایـد بـا دقـت در      فعالیت. )Peterson & Coltrane, 2003(است محدود 

دست نیستند نیز به  ها یک  باید در درك این واقعیت که فرهنگ .درسی گنجانده شوند ۀبرنام
هـاي    کارهاي پیشنهادي براي آموزش فرهنگ در کالس برخی از راه .آموزان کمک کرد دانش

  :شوند  آموزش زبان در ذیل ارائه می
اسـتفاده از منـابع    :)authentic materials( درسـت استفاده از مواد آموزشـی معتبـر و   

کنـد تـا     آمـوزان کمـک مـی    کنند به زبـان   اي که به آن زبان صحبت می  جامعه فرهنگ واقعی
هـاي    منابعی چـون فـیلم، گـزارش وضـع هـوا، برنامـه       ؛داشته باشند معتبررهنگی تجارب ف

هـا در رسـتوران و     هـا، منـوي غـذا     ها و مجالت و روزنامـه   ها، عکس  سایت تلویزیونی، وب
  .بروشورهاي مسافرتی

 هـا  آن ۀهدف و مقایس هاي زبانِِ  المثل  ضرب دربارةبحث  :)proverbs( المثل ضربارائۀ 
  .هاي زبان مادري  المثل  با ضرب

در  ،کـه  گذاشـته شـود  موقعیتی به نمایش  ،مثالً :)role play ایفاي نقش،( نمایشاجراي 
  .شود  ایجاد می یتفاهم   دلیل تفاوت فرهنگی سوء به ،آن

آوردن اشیایی که بار فرهنگی دارند به کـالس   :)culture capsules( هاي فرهنگی  کپسول
 .ها  آن ةث و پرسش و پاسخ دربارها و بح  یا تصاویر آن
در  :)students as culture resources( آمـوزان در مقـام منـابع فرهنگـی      دانـش معرفی 

صورت امکان فردي که زبان هدف زبان مادري اوست و در آن جامعه بزرگ شده است بـه  
ـ آموزان   تر تبادل دانش بیش ،در کشورهاي دیگر. معرفی شود کالس درس زان آمـو   ا دانـش ب

 .شود  راحتی فراهم نمی شود ولی در ایران این امکان معموالً به  مهاجر دیده می
رفــتن  ،در صــورت امکــان :)ethnographic studies(   علمــی اقــوام و نژادهــا ۀمطالعــ

تواند بسـیار    می این امر. هاي مختلف  هدف و مصاحبه با افراد در زمینه ۀآموزان به جامع  زبان
 .دگذار باش  تأثیر
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ـ   فراهم :)literature( ادبیات مرتبط زبـان   مختلـف فرهنگـی   هـاي  هآوردن متـونی در زمین
 .آشنا شوند بهترفرهنگ  آموزان با آن ها دانش  با خواندن آن تا هدف

  .کند  رو می هب آموزان را با زبان و مسائل فرهنگی رو  زمان دانش فیلم هم :پخش فیلم
ـ ) Chastain( چستین هـاي آمـوزش زبـان      طالعـات فرهنگـی در کـالس   ا ۀنیز براي ارائ

   :پیشنهاد داده است شرح زیر بههایی را   روش
کند،  نمی تمرکز ی خاصمعلم از قبل روي موضوع :)culture aside( فرهنگ در حاشیه
  .دهد کند دربارة آن توضیح می میفرهنگی در کالس برخورد  یبلکه هرگاه با موضوع

 زنـدگی  امـور  هـایی از  معلم گوشـه  :)slice-of-life technique( از زندگی روش برش
طور خالصه و خیلی کوتـاه بـا حـداکثر پیـام در       کند و به در زبان دوم انتخاب می روزمره را

 .کند  میها را بازگو  تفاوت ،کالس بهتقویم  ، با آوردنمثالً. دهد کالس توضیح می
کـه در آن   ،آمـوزان  به دانش وتاهک یمتن ارائۀ :)culture assimilation( همگونی فرهنگی
 سؤاالت چندجوابی دربـارة آن  آن، در پایان ،و فرهنگی وجود دارد اي هدرك اشتباهی از نکت

 کند می را بررسی ها معلم این پاسخ. ندده ها پاسخ می به آن آموزان دانش که آمده است، نکته
 .شود بحث می هاي نادرست  پاسخدربارة و 

را در  هـدف  زبـان  در فرهنگـی  اي همعلم پدید :)culture capsule( کپسول فرهنگی
 اش درباره آموزان آن را با زبان مادري خود مقایسه کرده و  دهد و زبان کالس توضیح می

 .کنند بحث می
اي از چند بستۀ فرهنگی را در کـالس   معلم مجموعه :)culture cluster( فرهنگی ۀخوش

 .پردازند دربارة آن میآموزان به بحث  دهد و دانش  توضیح می
صـورت   آموزان یک کار فرهنگی جدي را بـه  دانش :)minidrama( نمایش کوتاهاجراي 

 .کنند نمایش کمدي در کالس اجرا می
 عملـی و  آموزش فرهنگ به روش پاسـخ  :)audio-motor unit( واحد شنیداري حرکتی

آمـوزان   که در آن دانـش  آموزگار )T.P.R. /Total Physical Response( فیزیکی به دستورات
 .دهند را انجام می معلم دستورات

هـاي   و واکـنش  ي فرهنگی مردمآموزان الگوها دانش :)critical incident( رویداد انتقادي
 .دهند ها نظر می  بینند و دربارة ارزش آن در مقابل مشکالت فرهنگی را می آنان

 نـد ا اهی را که داراي پیـام فرهنگـی  بسیار کوتهاي  متن  معلم :)micrologue( گفتار کوتاه
 .خواند آموزان می  براي دانش
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 فرهنگی باشـد  اي هکه در آن نکت ونیاجرا و به نمایش درآوردن کارت :)cartoon( کارتون
)Chastain, 1988: 309-312(. 

هـا،    آموزان و فرهنـگ هـدف را در انتخـاب سـبک     دانش چنین بایستی فرهنگ معلم هم
اي   البته آموزش فرهنگ چنـدان کـار سـاده   . آموزشی درنظر داشته باشد ها و رفتارهاي  روش

مطلـوب را   ۀیـابی بـه نتیجـ    توانـد دسـت    به برخی نکات ظریف نیز می یتوجه بینیست و 
سانی را تجربه  فرهنگ یک آموزان معموالً دانش ، چونتانگ معتقد است ،مثالً. مخدوش کند

در . شـود  هـا وارد مـی    فرهنگی به آن یشوند شوک  اند، وقتی با فرهنگ جدیدي آشنا می کرده
. این صورت، معلم نبایستی طوري برخورد کنـد کـه فرهنـگ جدیـد بهتـر یـا بـدتر اسـت        

کـردن نکـات فرهنگـی پیچیـده،      هنگام ساده ،چنین باید معلم را متوجه این نکته کرد که هم
آمـوزان    را براي دانش ممکن است با تأکید زیاد روي نکات ناآشنا و متفاوت آن فرهنگ، آن

  .عجیب و نامأنوس جلوه دهد
  

  گیري نتیجه. 5
پوشی زبـان   واقع همنزدیک این دو مفهوم و در ۀي رابطبررسی تعاریف زبان و فرهنگ گویا

اي کـه پـرورش     گونه به. کند  این واقعیت در آموزش زبان نیز خودنمایی می. و فرهنگ است
زبانی هدف باشند ممکن نخواهد بـود   ۀمل صحیح در جامعآموزانی توانا که قادر به تعا  زبان

اي است   چگونگی آموزش فرهنگ خود مقوله. زمان فرهنگ هدف آموزش هم ۀمگر در سای
توان انتظار داشـت کـه آمـوزش      نی دارد و نمیاهاي نظري و میدانی فراو  که نیاز به پژوهش

اسـت کـه طراحـان مطالـب      مسـلم . طور خودکار در کنار آموزش زبان رخ دهـد  فرهنگ به
آمـوزان   تـر، دانـش   با افزودن نکات فرهنگی بـیش  ،توانند می) syllabus designers( آموزشی

تهیـۀ  . هـاي ارتبـاطی تشـویق کننـد      مند به یادگیري زبان را جهت کاربرد آن در بافـت  عالقه
ی و دادن فرهنگ جامعۀ زبان خـارج  تصاویر، متون و نوارهاي صوتی و تصویري براي نشان

ـ    مقایسۀ آن با فرهنگ جامعۀ زبـان بـومی در قالـب مهـارت     جملـه   زبـانی از  ۀهـاي چهارگان
  .کارهاي پیشنهادي براي آموزش فرهنگ است راه
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  44 -  35، صص 1391بهار و تابستان ، اول، شمارة دوازدهمسال 

  1دستور زبان فرانسهکتاب بررسی و نقد 
  *طهمورث ساجدي

  چکیده
توانسته اثري در حاصل ترجمه و تدوین محققی است که  دستور زبان فرانسه کتاب

. که با زبان فرانسه آشنایی دارنـد، پدیـد آورد    حد یک مرجع آموزشی، براي کسانی
مترجمِ مؤلف، که وقوف کامل به موضوع دارد، ترتیبِ مـوزونی از فصـول تحقیـق    

جمـالت فرانســه را بــا   ،هــا در طـول بررســی هریـک از آن   ،خـویش را ترســیم و 
 دادهدرسـتی ارائـه    بهرا نیز    ها آنحات خاص هاي دقیق همراه کرده و اصطال ترجمه
. در تمامی موارد، سعی بر این بوده که با جمالت سـاده منظـور را بیـان کنـد    . است

تأکید بر تلفظ الفباي فرانسه، جنس اسامی، اسـامی حـرف    ،هاي او کوشش هجمل از
آن  قاعده و افعال باقاعده، اسـم مفعـول و مطابقـت    تعریف، جمع واژگان، افعال بی

رغـم منـابع    بـه  ،تأکید ما بر این است که نشان دهـیم  ،حاضردر بررسی . بوده است
محدود این ترجمه و تحقیق، مترجمِ مؤلف توانسته دستوري شکیل و مفیـد فـراهم   

هاي امروزي و توضیحات الزم، مباحث گوناگون دستور زبـان   در آن، با مثال ،کند و
در  ،دلیـل هـم    همـین   بـه . متوسطه ارائه کند مندان آن در سطح هفرانسه را براي عالق
جایگاه فعلی این دستور زبان با دستورهاي پیشین مقایسۀ مبنا را  ،ابتداي این بررسی

  .ایم تا ارزش واقعی آن معلوم گردد قرار داده
تقسیم فصـول، ترجمـه و تـدوین،    دستور زبان فرانسه، دورة متوسطه،  :ها کلیدواژه

  .اگیري آسانها، فر تیت کار، مزکیفی
  

  مقدمه. 1
هاي مربوط بـه   مطالعۀ زبان فرانسه و کتاب هاي قبل از انقالب اسالمی به که در سال  کسانی

و آثارشـان و نیـز بـا     انفرانسوی این اند، با اسامی آن، که در ایران رایج بود، توجه نشان داده
                                                                                                     

  tsadjedi1330@ut.ac.irاستادیار دانشگاه تهران و مرکز پژوهشی زبان خارجی  *
  4/3/1391: ، تاریخ پذیرش28/1/1391: تاریخ دریافت
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. کنند و هنوز از آنان یاد می هستندبه زبان فرانسه بودند آشنا  ياسامی ایرانیانی که داراي آثار
پس از انقالب، آثار جدیدي در فرانسه و در ایران منتشر شد و در مواردي هم صـورت   ،اما

بـوي خـود را دارد و      و   یک از ایـن آثـار رنـگ    هر. در دسترس قرار گرفت   ها آنشدة  اُفست
د را بـه خواننـدگان   نقص و مفی نیز سعی کرده است کاري بی   ها آنآورندگان   هریک از پدید

رضا پارسایار که  ، ترجمه و تدوین محمددستور زبان فرانسهجمله  زبان ارائه کند، از فرانسوي
هاي بعدي، منتشـر شـده     هیچ تغییري نسبت به چاپ اول و نیز چاپ  بی ،چاپ ششم اثرش

د تـا جایگـاه   تواند مفید فایده باشـ   می   ها آنرو، سیري در آثار پیشین و بررسی  این  از. است
  .فعلی این چاپ جدید بهتر نشان داده شود

  
  بررسی و نقد کتاب. 2

در ) C. Augé( »کلـود اوژه  دسـتور زبـان  «فرانسـه،   زبـان  هاي دسـتور  کتابترین  از معروف
 »بونـار  زبـان  دسـتور «، به همـان روال، و  )G. Mauger( »موژه زبان دستور«سطوح متفاوت، 

)H. Bonnard( تألیف ژان کالوهکوچک ادبیات فرانسهتاریخ ، در کنار ، )Calvet, 1969( قبل ،
و ) Le Petit Larousse( الروس کوچـک ، )Lagarde et Michard( الگارد و میشـار  اثر مهماز 

آموزش زبان فرانسه تا قبل از ۀ ترین آثار در زمین ، جزو رایج)Le Petit Robert( روبر کوچک
 دسـتور « .گرفت راحتی صورت می نیز در تهران به   ها آنۀ تهی ،در آن وقت ، که،انقالب بودند

» گفتـار  پیش«آن در  2005، که پارسایار به چاپ سالِ )M. Grevisse( »موریس گرِویس زبان
تـا قبـل از چـاپ     ،پس از آن ،خود اشاره دارد، قبل از انقالب هم در دسترس ایرانیان بود و

، مورد استفاده بود و اکنون نیـز چـاپ   )Delatour, 1991( )سوربن( گرامر زبان فرانسهاُفستی 
آن بلژیکـی  ة چنـد کـه نویسـند    آن کتابی مرجع است، هـر )  Le Bon Usage)1975(( بزرگ
هنگـام بررسـی    به ،است که) E. Renan( بینی ظریف ارنست رنان این امر یادآور نکته. است

زبـان   دسـتور نخسـتین   ، در اواخر قرن نوزدهم، متذکر شده بود کـه کتاب سیبویهمتن عربی 
 )1530( زمـان  کـه فرانسـه تـا آن    هـا، نوشـتند، چـون    بیگانگان، یعنی انگلیسی نیز فرانسه را

 .گرامري که درخور شأن زبان فرانسه باشد در اختیار نداشت
بـودن و نیـز    امـروزي  دلیـل  شـد، بـه   در باال به آن اشاره، که )سوربن( گرامر زبان فرانسه

بـودن آن   ، کـه اشـتهار دشـوار   زبان فرانسه دستوربراي تسهیل درك آورندگان آن  سعی پدید
دارد، بسـیار مفیـد بـوده اسـت و      می آن واة بیگانگان را به فرار از قواعد سخت و گاه پیچید

کـه در   ،هـاي دیگـري   کتـاب  ،در طی همـین دوره . هنوز هم استقبال از آن قابل توجه است



  مرکز فارسی معیار هاي معنایی در اسامی مرکب برون رابطهتبیین و تحلیل    88

  1391بهار و تابستان ، اول، شمارة دوازدهمسال ، هاي علوم انسانی نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

فسـت شـدند و از منظـر تمرینـات گرامـري      سطوح متفاوت تهیه شـده بودنـد، در تهـران اُ   
  .بخش بودند فایده

ـ  هـاي  دستور زبان فرانسه، سري کتـاب ۀ ترین کتاب در زمین در ایران، معروف ،اما  لیفأت
اصـطالحات دسـتور زبـان فرانسـه      ۀبا ترجمـ  ها ایرانیان از طریق آن که منوچهر وارسته بود

 نیـز ، )1337( مشکالت زبان فرانسـه  جالب مهدي روشن ضمیر در تبریز، اثر. مأنوس شدند
ها مرجع  ، تا مدتاست  پرداختهحروف اضافه در زبان فرانسه  ۀجانب هکه در آن به بررسی هم

 اثر، ترین مهم. جایگزین قابل ذکري پیدا نکرده است ، هنوزقدیمی شده اگرچهخوبی بود و 
اي بـود   ابوالقاسم اُمشه ، تألیف)1349( گذاري در زبان فرانسه نشانپس از آن، کتابِ مفصلِ 

 در. فرانسه وام گرفته است زبان دستور که نشان داد زبان فارسی، از این منظر، تا چه حد از
طـور مسـتقل یـا گروهـی آثـاري را در سـطوح        ، اساتید دیگري هم بودند که بـه دوران این

زبان بـه فارسـی   هایی که از این  و کانون زبان فرانسه را، در کنار ترجمه  متفاوت پدید آورده
  .اند انجام گرفت، در ایران این دوره گرم نگاه داشته

 ،گفتـه اسـت کـه    ،کتاب خـود » گفتار پیش«نگار با سابقه، در  پارسایار، مترجم و فرهنگ
براي آنان که شناخت اندکی از زبان فرانسه دارند و نیز براي آنان که به این زبان تسلط کافی 

، دسـتور زبـان فرانسـه   (» هایشـان  تهسـ مد براي بررسـی دان اراین اثر مرجعی است کا«دارند، 
زبان فرانسه اسـت کـه آنـان نیـز      داران نوعی خودآزمایی دوست بنابراین، هدف). نُه: 1389
گردان هستند تا دانشـجویان مقطـع    آموزان این زبان در مراکز آموزشی و جهان تر دانش بیش

 گیرنـد و امـروز هـم یکـی از جالـب      مـی  کارشناسی که گرامر آن را در سطوح گوناگون فرا
اسـت کـه از چـاپ اول در     ،، تألیف ژیلبـر الزار دستور زبان فارسی معاصر   ها آنترین  توجه 

کنون باب جدیدي را در دستور زبان فارسی و تـألیف آن در ایـران گشـوده و     تا 1957سال 
. اده اسـت سـوق د  2006کردن و چاپ جدیـد آن در سـال    سوي روزآمد سپس مؤلف را به

الزار در  زبـان فارسـی معاصـر    دسـتور  ۀ، با ترجم1384ترجمه و تدوین پارسایار، در سال 
هـاي بعـدي و در ذیـل چهـار منبـع       رو، ذکر آن در چـاپ  این  از ،همین سال مصادف شد و

، از صـرف افعـال فرانسـه   از این تعداد منبع، متـرجم از دو کتـاب، گـرِویس و     .ممکن نشد
دسـتور زبـان   بـه ایـن دو کتـاب،    . استفاده کرده است )Bescherelle, 2004( بِشرِلۀ مجموع

حـال، منـابع تحقیـق     هـر  در .را بایستی افـزود  روبر کوچک فرهنگفرانسه به انگلیسی و نیز 
تر در روالِ کالسـیک ایـن    نتیجه، فهرست مطالب او نیز بیش در ،مترجم بسیار محدود بوده و

انـد،   طور کلی ارائه شـده  که این منابع به  ییجا از آن. استها قرار گرفته  نوع تألیف و ترجمه
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  .بیند متنی یا پانوشت نمی به شکل ارجاعات درون   ها آنخواننده اثري از 
، »حـرف تعریـف  «، »اسـم «، »مفاهیم پایـه «و فصول » گفتار پیش«در این فهرست، سواي 

، بایسـتی  »بنـدي  جملـه «، »فعـل «، »حـرف ربـط  «، »حـرف اضـافه  «، »قید«، »ضمیر«، »صفت«
را هـم ذکـر   » فارسـی  ـ نامۀ فرانسه واژه«و » قاعده صرف افعال بی«افزود، یعنی  هاي پی بخش

 بـارة در ،داده و  تلفظ الفباي فرانسـه، ذوق بـه خـرج    ةهاي خود، دربار مترجم در بحث. کرد
سی، گاهی با تلفظ واژگان فار   ها آناي  تلفظ بعضی از واژگان فرانسه و تشابهات گاه مقایسه

بعضی از حروف ) 5 :همان(و گاهی تلفظ ترکی ) 4 :1389 ،دستور زبان فرانسه(تلفظ عربی 
هـم   )1376 دیهیم و قویمی،( فرانسه آواشناسی کتاب این بخش، که در. ده استررا مثال آو

. یابـد  تداوم مـی    ها آنو دیگر ترکیبات حروفی و تلفظ ) 6 :همان(آمده است، با پیوند آوایی 
اعداد اصلی، اعداد ترتیبی، کسرها، حساب، کاربرد اعداد براي بیان  بارة ضیحات مترجم درتو

در هـیچ  لیکن  ،تلفن، تاریخ، ساعت و غیره، با دقت و ظرافت ارائه شده است ةاندازه، شمار
در زبـان فرانسـه و   ) numéral ou numératif( »واحد شـمارش « مقطعی از آن صحبتی دربارة

است، مثل یک زنجیر فیل، یک تازیانـه   نشدهدر زبان فارسی » واحد شمارش«مقایسۀ آن با 
  . مار، یک قبضه ریش و غیره

طـوالنی جـنس اسـم     در دو محور نسبتاً را مؤلف بررسی خود ، مترجمِ»اسم«در مبحث 
در محور اول، همۀ اسامی، یعنی . است متمرکز کرده) 23 :همان(و جمع اسامی ) 21 :همان(

نیـز     هـا  آندر زبان فرانسه مذکر یا مؤنث اسـت و جـنس دسـتوري     ،و شیء انسان، حیوان
ها و حیوانات نـر و مـاده داراي    اسامی انسان. شود بندي اسامی مشخص می حدي با دستهتا

 اسـت و بـا امـالي نسـبتاً     uneو  unیا حروف تعریف نکـرة   laو  leحروف تعریف معرفۀ 
 une infirmièreو ) یک پرسـتار مـرد  ( un infirmier، مثل )19: همان(شود  متفاوت نوشته می

به مرد یـا بـه    که ن، بسته به اینبعضی از اسامی همراه حرف تعریف نامعی). یک پرستار زن(
ــث مــی  ــا مؤن ــل  زن اطــالق شــود، مــذکر ی ــق زن( une camaradeشــود، مث   و) یــک رفی

un camarade )کـار   سان به رد و زن یکوجود دارد که براي م اي و نیز اسامی). یک رفیق مرد
، که الزم است، براي وجه تفاوت بـین مـرد   )یک استاد یا معلم( un professeurرود، مثل  می

  ).خانم استاد( Mme. le Professeurو ) آقاي استاد( M. le Professeurگفته شود  ،و زن
 ییتوان جنس دستوري اسـامی را از طریـق جـزء نهـا     اما مواردي هم وجود دارد که می

گـاه   در توقف( garerکه از فعل ) گاراژ( garageدر آخر کلمۀ  - ageتشخیص داد، مثل    ها آن
یـک  ( un amiبـه آخـر کلمـۀ مـذکر، مثـل       - eو یا افزودن حرف  ،شود ساخته می) گذاشتن
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تغییـري در تلفـظ    کـه البتـه  شـود   تبدیل می) یک دوست زن( une amieکه به ) دوست مرد
تلفـظ هـم عـوض     - eکـردن    ردي هم وجود دارد که پس از اضافهگیرد، اما موا صورت نمی

وجـود دارد و از فعـل   ) مجلـس ( parlementکـه در کلمـۀ    - mentجـزء   چنـین  هم. شود می
parler )معـرّف     هـا  آنی یاشکال دیگري که اجـزاي نهـا   نیزساخته شده است و ) زدن حرف

تر است و فرد در  ی گستردهدوم، که کم محور). 21 :همان(ست ها آنمذکر و مؤنث بودن 
است که معنـی   laجاي  به leتر با آن سروکار دارد، حرف تعریف  مکالمات روزانه بیش

 ، و»تگاه موسیقیسیا دوجه دستوري «معنی  ، بهle modeکند، مثل  عوض می کلمه را کالً
la modeو یا کلماتی که در جمع ) 21 :همان( »رایج ۀذوق و سلیق«معنی  ، بهx رند، گی می

 ail…به    ها آنکه جزء نهایی  هایی هواژ). 24: همانx(bijou )(یا جواهر  ،feu)x(مثل آتش 
که بعضی از   اینو سرانجام ) همان(قاعده  اند و گاه بی شوند، گاه باقاعده ختم می al…و 

 )yeux(، که در جمع )œil( مثل چشمشوند،  قاعده جمع بسته می صورت بی اسامی نیز به
  .شود می) 25 :همان(

حـروف   ةرا در سـه رد    هـا  آنرو،  از ایـن  ،اسامی حرف تعریف دارند و ،در زبان فرانسه
و حـروف تعریـف نکـره    ) 32 :همـان (نما  ، حروف تعریف بخش)29 :همان(تعریف معرفه 

شکلی که در زبـان   در زبان فارسی حروف تعریف به چون. اند بندي کرده تقسیم) 33 :همان(
 تواند هم معـرّف زن  در سوم شخص که می» او«مثل ضمیر  ،ست وجود نداردفرانسه رایج ا

شده در هر  و جمالت ارائه تجالب اس باره در این هاي مترجم و هم معرّف مرد، بحث باشد
هـم در مبحـث      ها آنتواند از  همراه شده است و فرد مبتدي می مناسبیهاي  بخش با ترجمه

  .ردشفاهی و هم در مبحث کتبی بهره گی
 les articles( »نمـا  حـروف تعریـف بخـش   «اما بدعت مؤلف مترجم در ترجمـۀ عنـوان   

partitifs( ًگویـد  رو، او باصراحت مـی  این  از. نبود ترجمۀ آن معرّف عنوان آن است که قبال :
در زبـان   ، امـا غالبـاً  کـرد ترجمـه  » قـدري «یا » مقداري«توان  نما را می حرف تعریف بخش«

اسـم  ) بـودن  مفـرد و یـا جمـع   (درواقع، جنس دسـتوري و شـمار   . شود میفارسی ترجمه ن
البتـه، یکـی از کاربردهـاي    ). 32: همان(» کار بریم کنندة حرف تعریفی است که باید به تعیین

 deچه براي مذکر و مؤنث و چه براي مفرد و جمـع، اسـتفاده از    ،مهم آن در جمالت منفی
  :است، مثل) 'dیا (

Je n'ai de nourriture / d'argent »پول ندارم/ غذا«  

  :رود کار می هاي اصلی به همان صورت ne … queاما بعد از 
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Il ne boit que du thé/ de la bière/ de l'eau. »خورد آب می/ آبجو/ او فقط چاي«. 

یلی و عـالی،  ضـ چـون صـفات بیـانی، صـفات تف     از مباحثی هم» صفت«فصل مربوط به 
  : همـان (ات تعجبـی، صـفات ملکـی و جـاي صـفت      صفات اشاره، صفات پرسشـی، صـف  

پس از توضیح مباحث ساختار مؤنـث   ،مؤلف ،در صفات بیانی. تشکیل شده است) 49 -  38
 با حرفe  و ساختار جمع با حرفs به صفات مذکري که به ،s -   یا بـهx -   یـا بـه ،au -   یـا

eau -  و یا حتی بهal - و می پرداختهد نشو ختم می  پایـانی   گوید که جـزءal -  بـه  در جمـع 
aux - چون فینال  ی همیاما موارد استثنا. شود تبدیل می)final(    هـم وجـود دارد) 38 :همـان (
  .گوییم می »یفینال نهای«ی شکل غلط مصطلح آن را گیرد و ما نیز در زبان فارس می sکه 

ی با قاعدة مؤنث، مثل صفات مذکر مختوم به ینها سواي جزءf -  که در مؤنـث بـه ، ve - 
اي هـم وجـود    قاعـده  هاي بی شود، صورت میختم  - se، که در مؤنث یه - xشود یا  میختم 

ــل  ــا  vieux ،faux ،douxدارد، مث ــه  - eurی ــث ب ــه در مؤن ــتم مــی - euse، ک ــل  خ ــود، مث ش
travailleuse ،travailleurیا صفات مذکر مختوم به  ؛teur -   که در مؤنـث بـه ،teuse -    یـا بـه

trice - یا صفات مذکر مختوم به  ؛)39 :همان(د شو تبدیل میet -     که بـه دو شـکل متفـاوت
 discrèteکـه بـه    discretو  muette، کـه بـه   meutهم وجـود دارد، مثـل    èteو  - etteمؤنث، 

با سـتاره   vieilو  ،bel ،fol ،mol ،nouvelی مثل یالبته موارد استثنا). 41 :همان(شود  تبدیل می
یا تلفـظ صـورت     میرو، تلفظ صورت مؤنث صفات و اسا این  از. مشخص شده است(*) 

 :همـان (جمع صفات و اسامی ادامۀ بحث کوتاه ولیکن مهم این نوع تغییـر و تبـدیل اسـت    
اي ایـن   یلی و عالی، به بررسی مقایسـه ضمؤلف، در بحث صفات تف که نکتۀ جالب این). 42

اگـر   ،کـه  کند میسپس تأکید و ) 45 :همان(پردازد  صفات در زبان فرانسه و زبان فارسی می
نکتـۀ  ). همـان (بیاید، این حرف اضافه معـادل کسـرة فارسـی اسـت      deبعد از صفت عالی 

که قبـل یـا بعـد از     است صفاتی کند بدان اشاره می نویسنده ،در مبحث صفات ،دیگري که
اگـر   ،که) 50 :همان( braveواژة  ،ازجمله ،کند تغییر می   ها آننتیجه، معناي  در ،د ونآی اسم می

 ،دهـد  معنی مـی  »شجاع و دلیر« ،دیاگر بعد از اسم بیا ،و »خوب و مهربان«قبل از اسم بیاید، 
  .است» بامعرفت«به معنی  ،مؤنث چهمذکر  چهی یتنها به خود واژهاما 

بندي معقولی دارد و شامل است بر ضمایر شخصی، ضمایر مبهم،  تقسیم» ضمیر«مبحث 
 تـر  بیش، که )76 -  55: همان(ی، ضمایر ملکی و ضمایر اشاره ضمایر موصولی، ضمایر پرسش

ها و توضیحات دسـتوري همـراه    ها با ترجمه مثال. در محاورات معمولی مورد استفاده است
، ضـمیري  )شما( vousمؤلف دربارة ضمیر دوم شخص جمع، یعنی  ،در همین مبحث. است

در مقابـل آن،   ،رود و کار مـی  فرد هم بهکه در این زبان و نیز در زبان فارسی براي احترام به 
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: همـان (تواند بچه یا دوست و آشـنا باشـد    میقرار دارد، که طرف خطاب آن ) تو( tuضمیر 
، leویـژه   واسطه، به ضمایر فاعلی سوم شخص و ضمایر مفعولی بی. است صحبت کرده) 55

، کـه مسـتتر   شود، ولیکن معنـی آن  میخنثی هم است، اغلب به فارسی ترجمه ن يکه ضمیر
ضـمایر فـاعلی سـوم شـخص و ضـمایر مفعـولی       ). 57 :همـان (شود  میدرك  است، کامالً

  ).58 :همان(بررسی شده است  بسیار دقیقدر جمالت نیز    ها آنواسطه و جاي  بی
، مؤلـف  )مـا ( nousو ) من( moi ازجمله، )60 :همان(پس از ارائۀ نمودار ضمایر منفصل 

 يتأکیـد  کلمـۀ  و ce sontو  c'est بـه هـاي خـود    پرداخته و در بحث   ها آنبه موارد کاربردي 
même  و شکل جمع آنmêmes  و سـپس بـه ضـمایر      اشاره کـردهen  وy  اسـت   پرداختـه .
بعد از ضمایر مفعولی  چنین همشود؛  میو اسم بعد از آن  deحرف اضافۀ  نشینجا enضمیر 

 کنـد، نشـان   مـی هایی کـه ارائـه    با مثال ،درادامه، مؤلف). 63 :همان(شود  میدیگر هم آورده 
 surیـا   dansحرف اضافۀ  و نیز آن و اسم بعد از àحرف اضافۀ  نشینجا yدهد که ضمیر  می

است و حتـی بعـد از ضـمایر     »جا به آن«یا  »جا آن«شود؛ گاه به معنی  می   ها آنو اسم پس از 
  ).64 :همان(شود  میمفعولی آورده 

جا و تحت عناوین ساختار  معمولی هم خیلی رایج است، در این ، که در محاورات»قید«
ارائـه  ) 85 -  81: همان(کاربرد قیود و قید، جاي قید، شکل تطبیقی قیدهاي تفضیلی و عالی، 

 :همان(قاعده  مبتدي بعضی از قیدهاي بیفرد الزم است  حتماً او معتقد است که .شده است
رونـد، بـراي سـهولت کـار      مـی  کـار  بـه و اسم  de ۀو قیدهایی را که همراه حرف اضاف) 82

رو، مؤلف تصریح  این  آید و از میاما قید و ساختار آن در اشکال مختلفی  ،از بر کند ،خویش
انـه در زبـان   ـ   ، در زبان فرانسـه، ماننـد پسـوند   )finalementمثل ( - mentکه پسوند  کند می

کند که در صفات  میمه، مشخص و سپس، درادا) 85 :همان(ساز است  قیدي فارسی، پسوند
شــود، مثــل  مــیخــتم  - emmentیــا  - amment، قیــد بــه - entیــا  - antمــذکر مختــوم بــه 

constamment  وévidemment )که جاي قید در جمله مهـم اسـت و     ییجا از آن). 82 :همان
 بیند که نکاتی را با توضـیح  میکند، مؤلف خود را موظف  میگاه فرد مبتدي را دچار اشکال 

، )85 :همـان (برد قیود بپـردازد  کار به و سپس به همان منوال ) 83 :همان(و مثال یادآور شود 
ـ رو مـی  کار بهو اسم  deویژه قیودي که همراه حرف اضافۀ  به کـه قبـل از    bienد و یـا قیـد   ن

  ).87 :همان(آید  مینما و اسم  حرف تعریف بخش
مترجمِ مؤلف در حد امکان  اما دهد، میمبحث کوتاهی را تشکیل » حرف اضافه«هرچند 

). 91 :همان(معرفی کند  راآوري و مفاهیم و کاربرد هریک  را جمع   ها آنکوشش کرده است 
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 l'emploi desجـاي  البتـه در عنـوان فرانسـوي ایـن مبحـث اشــتباهی رخ داده اسـت و بـه       

prépositions )کاربرد حروف اضافه( نوشته شده ،l'emploi des adverbes )کـه  ) د قیـود کاربر
طور خالصه، در دستور زبان فرانسه، حـرف   به). 85 :همان(تکرار مبحث پیشین است  دقیقاً
دهـد، مثـل    میرا به عنصر دیگري ربط  جمله ازناپذیر است که عنصري  اي تغییر کلمه ۀاضاف

de ،à ،chez،  وpour.  
ا بـه خـود   صفحات کمی رمبحث بعدي است که  و غیره، et ،si ،ouمثل  ،»حروف ربط«

 نویسـنده ها، معرّف ذوق  همراه ترجمه هاي آن، به ، اما مثال)102 :همان(اختصاص داده است 
 ، اگر فاعل جمله ضمیر باشد،aussiبعد از حرف ربط  ،شود که میمتذکر  جا او در این. است

ایـن کـاربرد   ). 161، 103 :همان(شود  میعمل قلب انجام گرفته و جاي فعل و فاعل عوض 
نیـز ایـن    )Delatour et al., 1991: 252( )نسـورب ( دستور زبان فرانسـه  در دبی است ومهم ا

معنـاي   نیـز بـه   toujours est-il queاصطالح . است شدهنکتۀ امروزي گرامر فرانسه یادآوري 
 queحـرف ربـط   . را دارد aussi، شـکل ظـاهري و فریبنـدگی    »با وجـود ایـن و معـذالک   «

مـورد  » مقایسـه و سـنجش  «منظـور   و گاه بـه » که«معنی   گاه به کاربردهاي گوناگونی دارد و
شـود، در   مـی حرف ربط دیگري  نشینکه جا  گوید، وقتی میاما مؤلف . گیرد میاستفاده قرار 

اي است که وي بین  ها در مقایسه بینی لطف این نوع نکته). 102 :همان(فارسی معادلی ندارد 
 تـر  بـیش د و مبتدي را با مفاهیم دسـتوري دو زبـان   آور میدو زبان فرانسه و فارسی به عمل 

  .کند میآشنا و مأنوس 
بـدون  رو،  ایـن   از ،اختصـاص داده و » فعل«اي را به  مترجم مؤلف مبحث مهم و گسترده

 ،- er - ،irبـه   مختـوم  هاي صرف افعال را در سه گروه آن، یعنی افعـال  تردیدي جدول هیچ
re - یا ،ir - و ،oir - )سـاز   گـروه اول و دوم مشـکل  . اسـت   کـرده ارائـه   )هاي مصدري نشانه

نامنـد،   مـی را افعـال باقاعـده      هـا  آنرو،  این  از ،اند و نیستند و داراي قواعد مشخص و معلوم
طور گسترده مطرح  ، مباحث آن بهدلیل همین  اند و به قاعده ولیکن گروه سوم داراي افعالی بی

و نیـز  ) 115 :همـان (هـاي مرکـب    ، زمان)107 :نهما(هاي ساده  زمان). 110 :همان(اند  شده
قاعـده   صرف افعال بی ة، و توضیح دربار)être(و بودن  )avoir(داشتن  افعال کمکی معروف،

  .قاعده آورده شده است داراي اسم مفعول بی قاعدة ویژه افعال بی و باقاعده و به
ضـمیره و مطابقـت   مباحث اسم مفعول و مطابقت آن، اسم فاعل و مطابقت آن، افعال دو

 ۀبـا ترجمـ   کـه انـد   مشخص هایی ول، داراي جد)125 -  120: همان(افعال  آن اسم مفعول با
هـاي مرکـب    هـاي سـاده و زمـان    صرف افعال دوضمیره هم در زمان. اند فارسی همراه شده
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 آمـده توضـیح  با طوالنی  یجدول درمجهول ۀ صیغ. اند آمده ها ولدر جد) 128، 127 :همان(
شخصی، وجه امري و وجه مصدري، در اشـکال گونـاگون     و افعال غیر) 129 :همان(است 

در مباحـث  . آمده اسـت ) 136 -  132: همان(آن، بدون حرف اضافه و همراه با حرف اضافه 
نما، کـه متـرجمِ مؤلـف در     ، افعال وجه)143 :همان(، وجه شرطی )138 :همان(  میوجه التزا

هـم نامیـده   ) semi-auxiliaires( »کمکـی  افعـال نیمـه  « معرفی آن موفق بوده اسـت و سـابقاً  
هـاي   ، کوشـش )156 :همـان (قاعـده   و افعـال بـی  ) 145 :همـان (هـا   شدند، کاربرد زبـان  می

  .عمل آمده است  گیري به چشم
، )161 :همـان (چون ترتیب کلمـات   ، مترجمِ مؤلف به مباحثی هم»بندي جمله«در فصل 

همراه  و جمالتی را به پرداخته) 163 :همان(شی و جمالت پرس) 162 :همان(جمالت منفی 
و ) 171 :همـان (در زمان ساده » قاعده صرف افعال بی«. ارائه کرده است   ها آنفارسی  ۀترجم

هاي کتاب هم  ، که موارد خوبی از آن در طول بحث)200 :همان(» فارسی ـ نامۀ فرانسه واژه«
  .دهند میتشکیل را  کتاب» افزود پی«اند، بخش  گرفته شده کار به

  
  گیري نتیجه. 3

ۀ ترجمـ و ارائـه، بررسـی و توضـیحات،    ة که مالحظه شد، مترجم مؤلف در نحو  طور همان
وجه  هیچ اما این حجم از کار به. جمالت و اصطالحات اثرش سعی بلیغ مبذول داشته است

شود،  طور کامل تدریس اگر به ،و کافی نیستکارشناسی در دانشگاه  ةدور براي تدریس در
جزئیـات ظریـف    تـدریس  نیاز یک ترم تحصیلی را برآورده کند و براي ممکن است صرفاً

متـرجم مؤلـف هـم ادعـایی     . مراجعه کرد باید هاي بعدي، به منابع دیگري در ترم ،گرامري
هاي افرادي که آشنایی اندکی یا آشنایی  که بگوید اثرش را براي بررسی دانسته ندارد جز این
اما او تـوان علمـی آن را دارد کـه اثـري     . فرانسه دارند، تهیه و ارائه کرده استکافی با زبان 

طور  بایسته در سطح دانشگاهی تألیف کند تا نیازهاي فعلی دانشجویان را برطرف کند، همان
هـاي بـزرگ و    دار خـویش روش تـدوین فرهنـگ    سـابقه  فارسیـ  فرهنگ فرانسهکه براي 

یار، که پارسایی یارش است، کتابش را در نهایت امانـت  پارسا. کوچک را اختیار کرده است
  :ها فرانسويۀ به گفت. رو، درخور تقدیر است این  ارائه کرده و از

À bon entendeur, salut! 

  نوشت پی
  .فرهنگ معاصر :رضا پارسایار، تهران ترجمه و تدوین محمد ).1389( دستور زبان فرانسه. 1
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مرکز  بروندر اسامی مرکب  هاي معنایی رابطهتبیین و تحلیل 
  1فارسی معیار

  *مهدي سبزواري

  چکیده
و همـواره   گویان هر زبـان هسـتند   واژگان سخن ةاسامی مرکب بخش مهمی از دایر

ساخت اسامی مرکـب  . اند گرفته  شناسی مورد مطالعه قرار هاي مختلف زبان در حوزه
معناشناسـی   ةمیـان، حـوز    ایـن   در ،هاي نحو و صرف اسـت و  حاصل تعامل حوزه

بـا   ،در ایـن مقالـه   .تر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت    اسامی مرکب زبان فارسی کم
ـ  رویکردي معنایی انـواع و چگـونگی روابـط معنـایی اسـامی مرکـب        ،شـناختی  ـ

معنایی کـه   ۀآن نوع رابط ،شناسی شناختی از منظر زبان. کنیم مرکز را بررسی می برون
. نهـایی ترکیـب اسـت    ي قطعـی بـراي تعبیـر   ترکیب وجود دارد معیار يمیان اجزا

گیـري   است که منجـر بـه شـکل    دیگر ترکیب با یک يدرواقع چگونگی پیوند اجزا
اسـامی مرکـب    .شود گر می اي خاص در هر اسم مرکب بین هسته و توصیف رابطه
خـود   يشـده بـین اجـزا    اختههاي معنایی شـن  داراي یکی از اقسام رابطه مرکز درون

مرکـز از الگـوي مشخصـی در ایـن زمینـه       که اسامی مرکب بـرون   درحالی ؛هستند
کـه از گفتـار    ،اسـامی مرکـب   از شـناختی ایـن نـوع    اکنند و بررسی معن پیروي نمی

ــده   ــردآوري ش ــف گ ــون مختل ــره و مت ــد روزم ــوزه ،ان ــات در ح ــاي  در تحقیق ه
 شـناختی و صـرف و معناشناسـی     شناسی اي، زبان شناسی پیکره زبان نویسی، فرهنگ

هاي ترکیـب، درك و   با داشتن درکی درست از نوع ارتباط سازه .ل استفاده استقاب
  .یابد زبانان ارتقا می واژگان ذهنی فارسی ةدانش کلی ما از دایر

معنایی،  ۀرابط پذیري معنایی، اصل ترکیب ،مرکز بروناسامی مرکب  :ها کلیدواژه
  .مفهوم کانونی

                                                                                                     
  mehdisabz@hotmail.comنور مدرس دانشگاه پیام ، شناسی همگانی ي زبانادکتر *

  12/2/1391: ، تاریخ پذیرش20/1/1391: تاریخ دریافت
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  مقدمه. 1
یک اسم مرکب  گیري اسامی مرکب وجود دارد در شکل ةسازند ياي که بین اجزا نوع رابطه

شود و  نمی دیدهوضوح در اسامی مرکب  این رابطه به. کننده است و در معنی نهایی آن تعیین
معناي نهایی اسامی مرکـب همـواره برآینـد معنـاي     . را از نوع ترکیب استخراج کرد باید آن

نیست و در بسیاري از موارد، معنی اسم مرکب از صورت و اجزاي آن  ها آن ةاجزاي سازند
معنی ترکیب از صورت اسم مرکب قابل استنباط است و یا  که این اساس  بر. قابل فهم نیست

 transparent and( ما انواع اسامی مرکب شفاف و تیـره  ،حاصل جمع معناي اجزاي آن است

opaque compounds(، مرکـز  مرکز و بـرون  درون )exocentric and endocentric compounds( 
شناسی اسامی مرکب، اولین موردي کـه بایـد مـورد     ادر مطالعات معن .یابیم را درون زبان می

 هـاي معنـایی   رابطـه  .اسـم مرکـب اسـت    يبـین اجـزا   ۀتوجه قرار گیرد وجود و نوع رابط
)semantic relations(، يگی پیونـد معنـایی اجـزا   چگـون  ،شـوند  که در این مقاله معرفی می 

معنایی، بخـش مهمـی از    ۀرابط ،درواقع. دهند را نشان می )هسته و وابسته مشخصاً( ترکیب
معنی و مفهوم اسم مرکب است و تعبیر اسامی مرکب تا حدود زیادي وابسته به همین رابطه 

 focal( »مفهوم کانونی« ،مرکز دروناسامی مرکب خالف  هب ،مرکز برون اسامی مرکبدر  .است

concept( ؛داخل ترکیب وجود ندارد اسـامی مرکـب  در . معنـایی نـدارد   ۀهسـت  زیرا ترکیب 
در خـارج از ترکیـب و بـا     بلکـه شود  ترکیب شناخته نمی ۀمرکز، مفهوم کانونی با هست برون

گیري مفهـوم   مرکب براي شکل ۀاي در کلم هسته زیرا اساساً ؛خورد مرجعی بیرونی پیوند می
 مرکز اسم مرکب درونرابطه است که مرجع  نوعی دلیل وجود به ،واقع در. وجود نداردکانونی 

مرجـع و   چـون  .مرکب شفافیت ارجاعی دارد ۀکنیم و کلم شناسایی می اسم مرکبرا درون 
انتزاعی  ۀرابط ینوع ،درواقع ،مرکز در خارج از ترکیب وجود دارد برون اسامی مرکبِمصداق 

در  ،شود و برقرار می ،گر عنوان توصیف به ،و کل ترکیب ،عنوان هسته به ،بین آن مرجع خارجی
بسیاري . مرکز و شفاف تلقی کرد نوعی ترکیبی درون مرکز را به توان ترکیب برون آن سطح، می

  .دارند استعاريمعناي  ترکیب يدلیل نبود رابطه بین اجزا به مرکز برون اسامی مرکباز 
  
  اسامی مرکب .2

هـاي مختلـف    سازي در زبـان  واژه هاي یکی از زایاترین شیوه )compounding( سازي ترکیب
هـاي سـاده و    واژهـا و واژه  ر اثر عملکرد این فرایند در سطح واژگان از ترکیب تـک ب. است

 ،زبـان  سطح معنـایی  در ،آیند و می پدیدمرکب جدید  )lexemes( هاي قاموسی مرکب، واژه
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، مفاهیم جدید از ترکیب مفاهیم )conceptual combination( »ترکیب مفهوم«فرایند  ۀواسط هب
اسامی، صفات، حروف اضافه و افعال با هم  عمدتاً ،سازي در ترکیب. شوند موجود ساخته می

واژگـان   ةجدیـد بـا مـدخلی جدیـد، در دایـر      اي از ایـن رهگـذر، واژه   ،شوند و ترکیب می
در حالـت   ،فعلـی  اسـمی غیـر   هاي ترکیبدر  .آید می پدید ،گوي زبان و واژگان زبان سخن

جزئی از ترکیب  ههست .گر و اسم بعدي هسته است ترکیب توصیف ينشان، یکی از اجزا بی
 آیـد،  مـی که قبل یا بعد از هسته  ،گر نیز نقش توصیف. ترکیب داللت دارد ۀاست که بر مقول

ا از سـایر  گـر هسـته ر   توصـیف  ،ترتیـب  و بدین ؛کردن معناي هسته است توصیف و تحدید
در زبان فارسی، جایگاه هسته ثابـت نیسـت و هـر دو    . کند می خود متمایز ۀمقول هم ياعضا

در اسـامی  . شـود  دیده مـی فعلی  کلمات مرکب غیر در پایانی ۀآغازین و هست ۀصورت هست
مرکـز در   اسامی مرکب برون .اسم دوم هسته است نشان، در حالت بی ،مرکب زبان انگلیسی

دار هـر زبـان    نـوعی اسـامی مرکـب نشـان     به ،لحاظ معنایی به ،مرکز مرکب درونبرابر اسامی 
 .)Bauer, 1983: 29( شوند محسوب می

گـرفتن دو واژه بـراي    فرایند درکنـارهم قـرار  « :کند مرکب را چنین تعریف می ۀکلم بائر
 :کنـد  مرکـب ارائـه مـی    ۀوي تعریف دیگـري را نیـز از کلمـ    ).ibid: 11(» سوم ةتشکیل واژ

 به .»خوش فرایند اشتقاق نشده باشد اي که شامل دو یا چند ستاك بالقوه باشد و دست کلمه«
 ۀمرکب در شمول معنایی هست ۀهایی هستند که کل کلم مرکز آن اسامی مرکب درون ،نظر وي 

 مرکـب  اسـامی . که نوعی صـندلی اسـت   )صندلی راحتی( armchairمانند  ،گیرد آن قرار می
 redskinماننـد   ،مرکب در شمول معنایی هسته قرار ندارد ۀهایی هستند که کلم مرکز آن برون
این نوع اسامی مرکب در شمول  ،واقع در .»نوعی پوست«است نه  »پوست سرخ«معناي  که به

در مورد این اسم مرکب، ارجاع بـه   ،مثالً .اي هستند که در ترکیب وجود ندارد معنایی هسته
شخصی که رنگ «یعنی  ،است که در ترکیب وجود ندارد )opaque( عنوان هسته به» شخص«

  ).ibid, 30-31( »پوست وي قرمز است
هـاي   تر ترکیـب  مرکز، بیش درون اسامی مرکبضمن اشاره به  ،)Katamba, 1993( کاتامبا

نویسد که هسته عنصر غالب ترکیب است و  وي می. داند آغازین می ۀاز نوع هستانگلیسی را 
 .یابد است که به کل ترکیب تسري می...) شمار و  زمان،( هاي تصریفی هسته ویژگی معموالً

آن داللـت   است که هسته بـر  مصداقیاي از آن  مرکز، زیرمقوله ترکیب درون ،لحاظ معنایی به
، معناي گر یعنی توصیف ،ترکیب ترکیب نوعی از هسته است و عنصر دیگرِ ،واقع در ،دارد و

  .کند می تحدیدهسته را تدقیق و 
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نحوي و معنایی تمایز قائل  ۀمرکز، بین دو هست هاي برون در مورد ترکیب ،کاتامبا ،درواقع
داراي  کـه   درحـالی  ،معنایی نداشـته باشـند   ۀتوانند هست ها می ترکیب ،نظر وي به ،شود و می

توانـد   عنصر دیگر ترکیـب نیـز نمـی    ،معنایی وجود ندارد ۀکه هست زمانی ،و اند نحوي ۀهست
نظـر کاتامبـا، معنـاي      بـه  .اي وجود ندارد کـه توصـیف شـود    چون هسته ؛گر باشد توصیف
توان معنـاي ترکیـب را از جمـع معـانی اجـزاي آن       مرکز تیره است و نمی هاي برون ترکیب

واژگان  ةشوند و باید در دایر پذیري معنایی نمی مشمول ترکیب ها این ترکیب .استخراج کرد
مرکـز در سـاخت    هاي بـرون  تیرگی معنایی است که ترکیبعلت همین  و به ؛فهرست شوند

 .)Katamba, 1993: 207, 320( شوند تر مورد استفاده واقع می کلمات جدید بسیار کم
هـاي نحـوي را همـواره     معنـاي گـروه  « :نویسد معنایی می ۀاهمیت هست ةدربار طباطبایی

 )خـواه مشـتق و خـواه مرکـب    ( دار هاي هسته واژه ،در صرف نیز [...] بینی کرد توان پیش می
علت این امر آن اسـت کـه    .گردانی شده باشد که واژه پذیر است مگر این بینی معنایشان پیش

وابسته معناي هسته را محـدود و  : کند کلی پیروي می ةدار از یک قاعد هاي هسته معناي واژه
زایـاترین فراینـدهاي    ،در فارسی. هاي نحوي نیز چنین است که در گروه چنان ،کند معین می

هاي مرکب  هاي مشتق و واژه سازند یعنی واژه دار می هاي هسته اند که واژه هایی سازي آن واژه
هـاي بـدون    این مسئله به این معنا نیست که معناي واژه« :نویسد وي درادامه می. »مرکز درون

مع معـانی عناصـر   هـاي متـوازن سـرج    معناي واژه. ناپذیر است بینی کلی تیره و پیش هسته به
 مند نیسـت  قاعده مرکز برونهاي  معناي واژه .شفاف است نتیجه کامالً هاست و در آن ةسازند

معنایشان را نیز برحسب قیـاس   ،شوند جا که این کلمات برحسب قیاس ساخته می از آن ،اما
حیوانی است » خارپشت«دانند که  زبانان می که فارسی با توجه به این مثالً. توان درك کرد می
یابنـد کـه    حیوانی است که الك بر پشت دارد درمی» پشت الك«دارد و » پشت«بر » خار«که 

البته زایایی چنین الگوهایی را با الگوهایی که  .دارد» سر« بر» خار«حیوانی است که » خارسر«
  ).33 -  32 :1382طباطبایی، ( »توان مقایسه کرد سازند نمی دار می هاي هسته واژه

  
  و مفهوم کانونی پذیري معنایی اصل ترکیب .3

توان با دو مفهوم نظري مرتبط دانست یکـی   هاي معنایی در اسامی مرکب را می وجود رابطه
پذیري معنـایی،   خاستگاه اصل ترکیب .و دیگري مفهوم کانونی »پذیري معنایی اصل ترکیب«

در معنـاي   ها آنجمالت و ترکیب اجزا و نقش  يپذیري اجزا نحو و مباحث مربوط به معنی
پذیري معنایی نقش بسیار مهمی در مباحث و مالحظـات   اصل ترکیب. نهایی جمالت است
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شـود تـا بسـیاري از     هاي مختلف این اصل باعث می ویژگی. داردی معن ةنظري زبان و حوز
هـا و   یري معـانی واژه کـردن، توانـایی یـادگ    مانند توانایی ارتباط برقرار ،کارکردهاي شناختی

مواردي که  ،رو این از. ها تبیین داشته باشند توانایی دسترسی به اطالعات مرتبط با معانی واژه
در  )Pelletier, 2000( پلتیـر . کننـد  هاي تبیینی شوند از این اصل پیروي می شامل این ویژگی

مواضـع موافقـان و   ، بـه تعـاریف، ماهیـت و    »پذیري معنـایی  اصل ترکیب«اي با عنوان  مقاله
  .پردازد منتقدان این اصل می

معناي یک عبارت تـابعی  « :شود چنین تعریف میطور کلی  پذیري معنایی به اصل ترکیب
 گونه  اینیا  .»اند اي که این اجزا با هم ترکیب شده با توجه به شیوه است آن ياز معانی اجزا

کـه بـا یـک کـل      است یعنـی هنگـامی  ند از معناي اجزاي آن م که معناي یک کل تابعی نظام
کـدام معنـاي    اسـت کـه هـر    یئاجزااین کل داراي  میمواجه )اسم مرکب و یا گروه جمله،(

 اجزاي آن با هـم تلفیـق شـوند    کردن این کل باید معناي یمستقل خود را دارند و براي معن
)Pelletier, 2000: 2( .اجـزا بـا هـم     ۀکه معناي اجزا چگونه با هم ترکیب شـوند و رابطـ   این

خصـوص در اسـامی    تواند ما را در صف مخالفان این اصل قرار دهد که به چگونه باشد می
نیسـت و عوامـل    ي آنمرکز که معناي کل ترکیب حاصـل جمـع معنـاي اجـزا     مرکب برون

  .ندا دیگري در این میان دخیل
عنایی دارد و م ةیکی از مفاهیم ترکیب بر کل ترکیب سیطر غالباً ،ها در بسیاري از ترکیب

در  الًمـث . این مفهـوم اسـت   ةسخنی دیگر، کل ترکیب دربار  به ؛مفهوم کانونی ترکیب است
خـوري و ترکیـب    قاشق اسـت نـه چـاي    مفهوم کانونی ترکیب »خوري قاشق چاي«ترکیب 

تـرین بخـش اطالعـات معنـایی را بـه       بـیش  مفهوم کانونی غالباً. قاشق است ةمفهومی دربار
بخـش و وجهـی از ایـن    دهد و مفهوم دیگر ترکیب در خدمت تعدیل و تحدید  ترکیب می

کند  ترکیب را تعیین می ۀمفهوم کانونی مقول ،این بر عالوه. گر است و توصیفمفهوم کانونی 
قاشقی که براي خوردن ( آید ابتدا مفهوم کانونی می ،اي ترکیب هنگام توصیف جمله ،و نوعاً

شود تا یک ترکیب مفهومی را شرح  گو خواسته می ه از سخنک هنگامی ،درواقع). چاي است
گـو   اگـر از سـخن   ،مـثالً . کنـد نـه مفهـوم دوم را    هاي مفهوم کانونی را بیان می ویژگی ،دهد

در مـورد شـکل و جـنس و     ،را شـرح دهـد   خوري قاشق چايهاي  خواسته شود تا ویژگی
  .چايدهد نه  نظر می قاشقکاربرد 

 ۀترکیـب یکـی اسـت و هسـت     ۀواقع با هست ها، مفهوم کانونی در تر تعابیر ترکیب در بیش
ها از ایـن الگـو پیـروي     اما برخی ترکیب ؛دارد دربر اي است که مفهوم کانونی را همان سازه
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ترکیب شناخته  ۀمفهومی است که با هست مفهوم کانونی ،مرکز برونهاي  در ترکیب. کنند نمی
، مفهوم کانونی حیوانی اسـت کـه خـار بـر     »خارپشت«مرکز  در ترکیب برون ،مثالً. شود نمی

  .نحوي ترکیب درون آن جاي دارد ۀکه هست  درحالی ؛پشت دارد
اسـامی  مرجـع  . معنایی وجود ندارد و محذوف است ۀمرکز، هست اسامی مرکب برون در
ترکیـب در شـمول    يیـک از اجـزا   شود و هیچ یافت می ها آنمرکز در خارج از  برون مرکب

. شود ها دیده نمی گر نیز در این نوع از ترکیب هسته و توصیف ۀي نیست و رابطمعناي دیگر
نحوي و معنـایی محـذوف اسـت و     ۀها، هست در این نوع ترکیب ،توان گفت که می ،واقع در

گویـان زبـان و    سـخن  المعـارفی  ةدائـر ها تا حد زیادي وابسته به دانش  تعبیر این نوع ترکیب
گو باید بداند  ، سخنمثالً. مرکز معناي ترکیبی ندارند زیرا اسامی مرکب برون ؛قاعده است بی

بودن از صورت ایـن ترکیـب قابـل     زیرا پرنده ؛نوعی پرنده است نام »سرخ سینه« که ترکیب
  . اصلی نحوي و معنایی و محذوف است ۀواقع همین پرنده است که هست استنباط نیست و در

کنـد   مهم اشاره مـی  ۀافراشی به این نکت نایی اسامی مرکب،در مورد شفافیت و تیرگی مع
به ایـن   .مرکز باشد برون ـ مرکز تواند شاخصی براي مفهوم درون تیره میـ  که پیوستار شفاف

 مرکـز  درونترکیـب   ،کار رفته باشـد  نحوي ترکیب در معناي ارجاعی به ۀاگر هست ،که یمعن
کـار نرفتـه باشـد ترکیـب      نحوي ترکیـب در معنـی ارجـاعی بـه     ۀچه هست گردد و چنان می

  ).70 -  69 :1378افراشی، ( خواهد بود مرکز برون
 

  معیار هاي معنایی در اسامی مرکب فارسی رابطه .4
چگـونگی پیونـد    دهنـدة  شود نشـان  میهاي معنایی که در این بخش معرفی  یک از رابطه هر

معنایی بخش مهمـی   ۀرابط ،درواقع. هستند) هسته و وابسته مشخصاً( ترکیب يمعنایی اجزا
نحـوي و   ۀداراي هسـت ( مرکـز  درونخصوص اسامی مرکب  به ،از معنی و مفهوم اسم مرکب

  .حدود زیادي وابسته به همین رابطه است  است و تعبیر اسامی مرکب تا )معنایی
انـواع پربسـامدترین    )Girju et al., 2005: 485( همکـاران  اساس فهرسـت گیرجـو و   بر
  :ند ازا عبارت اسامی مرکب يشده بین اجزا هاي معنایی شناخته رابطه

 source  منشائی

 temporal  زمانی

 locative/space  موقعیتی /فضایی /مکانی
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 purpose  کارکردي منظوري و

 agent  عاملیت /کنشی

 part-whole  جزء از کل

 cause  یعلّ /سببی

 instrument  ابزاري

 manner  شیوه

 topic  موضوعی

 experience  گر تجربه

 means  وسیله

 result  اي نتیجه

 entail  استلزام

 attribute-holder  ویژگیة دربرگیرند /داراي

 accompaniment  همراهی

 material  مادي

 kinship  خویشاوندي

 make/produce  سازنده

 probability  احتمال

 possibility  امکان

 associated with  همراهی

 certainty  قطعیت

 recipient  گر دریافت

 theme  کیتمات ۀرابط

 gender  جنسیت

 possession  ملکی

یـا  بـودن   ،در بخش بعـد شوند  میدیده  مرکز درونروابط معنایی فوق در اسامی مرکب 
فارسـی   مرکـز  بـرون را در اسامی مرکب  ها آن بروز چگونگیو هاي معنایی  رابطهاین  نبودن

 .کنیم میبررسی 
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  فارسی معیار در مرکز هاي معنایی در اسامی مرکب برون رابطه .5
صـفتی اسـت کـه موصـوف آن محـذوف       ، ساخت موجود نوعاًمرکز بروندر اسامی مرکب 

مهم این است کـه بـا نبـود     ۀنکت. گري مرکب است واقع کل ترکیب توصیف یعنی در ،است
معنـایی بـین هسـته و     ۀرا توصیف و مشخص کند رابط ي که آنگر معنایی و توصیف ۀهست

گـو در اولـین مواجهـه بـا بسـیاري از       سـخن  ،رو ایـن  از ؛وابسته درون ترکیب وجود نـدارد 
را از پـیش   را بیابـد و بایـد آن   تواند از صورت ترکیب معنـی آن  مین مرکز برونهاي  ترکیب

 هـا،  آن زایـایی  ۀهست سبب به ،مرکز درونهاي  ترکیب نخستین برخورد بادر  اما .آموخته باشد
دست  معناي ترکیب به ،طور کامل یا بسیار نزدیک به ،هاي مشابه به قیاس با صورت ،توان می

که معنـاي   دلیل این به ،بار بشنویم نخستینرا  »سرا کتاب« مرکز درونفرض کنیم ترکیب . یافت
ـ  مـی راحتی در گر به بین هسته و توصیف ۀدانیم، از رابط می را )هستۀ ترکیب( »سرا« ابیم کـه  ی

بار  نخستیناگر  ،اما .خوانی مرتبط است و محلی است که با کتاب و کتاب سراترکیب نوعی 
توان از صورت ترکیب به ایـن نتیجـه    میآیا  ،رو شویم هروب »جلوپنجره« مرکز برونبا ترکیب 

 از نوعی عکس »رخ تمام« ترکیب :مثالی دیگر .رسید که ترکیب بخشی از اتاق خودرو است
دسـت   هاین معنی از صورت ترکیب ب ، زیراگو باید این مسئله را بداند اما سخن ،است چهره

، »هـوا   و  خـوش آب «ي ماننـد  مرکـز  بـرون در ترکیب  ،البته این مسئله نسبی است و .آید مین
تري به مرجـع آن   بیشتواند با سهولت  میذهن ما  ،شویم رو هروبحتی اگر بار اول با ترکیب 

شـاید علـت ایـن باشـد کـه مرجـع ایـن نـوع اسـامی          . که نوعی محل و مکان است برسد
است کـه مرجـع و    »کور اجاق«ي مانند مرکز برونتر از مرجع ترکیب  تر و کلی عام مرکز برون

  .مصداقی بسیار خاص دارد و معناي استعاري یافته است
علـت نبـود    به ها، ترکیبدر این این است که  زمرک برونمرکب   میمورد اسا مهم در ۀنکت

اي  توان یک جزء را با رابطه میدارد و ننترکیب وجود درون معنایی نیز  ۀ، رابطمعنایی ۀهست
نسـبت بـه   نوعی  به مرکز بروناسامی مرکب  ،درواقع .مشخص با جزئی دیگر مرتبط ساخت

اسـم   ،تـر  در مقیاسـی بـزرگ   ،توان میبا تسامح  و ترکیبی وصفی هستند مرجع بیرونی خود
 ۀرابطـ  ،بنـابراین . درنظـر گرفـت  ترکیـب   بیرونیموصوف  براي یصفترا  مرکز برونمرکب 

 ،مرکـز  بـرون در ترکیـب  . است ویژگی داراي ۀرابط نوعاً مرکز برونمعنایی در اسامی مرکب 
بـه داخـل    ،وجود دارد) مرجع( و موصوف) ترکیب( که بین صفت ،یژگیو داراي ۀرابط این

در مـورد اسـامی    ،الًمث. یابیم میطور ضمنی به این رابطه دست  و ما به یابد میترکیب تسري 
که ایـن   داند می زبان کامالً ور فارسی گویش ،»آزادمنشو آزادفکر،  آزاداندیش،« مانند مرکبی
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ایـن  واقـع   دارد و در و مسـتقل  مـنش آزاد اندیشه و  ها در مورد فردي است که فکر، ترکیب
 ویژگـی  داراي ۀهسـتند و ترکیـب از رابطـ    آزادداراي کیفیـت   یدر انسـان  عناصر شخصیتی
گـو کمـک    هاي گزینشی معنایی نیز در این ارتباط به سخن البته محدودیت .برخوردار است

  .دست آورد کنند تا تعبیري از ترکیب به می
اسـت   ویژگی داراي ۀرابطشان از نوع  با مرجع ها آن ۀي که رابطمرکز بروناسامی مرکب 

، الًمـث . هسـتند  ،معنایی بیرونی و خارج از ترکیب ۀهمان هست یعنی ،صفت مرجع خود نوعاً
بـه   »آخـرین مـدل و آخـرین سیسـتم    « و نوعی کفش است »بلند پاشنه کوتاه و پاشنه«مرجع 

 مرجــع. نــوعی جــوراب اســت »کوتــاه بلنــد و ســاق ســاق«مرجــع . ارجــاع دارد خــودرو
اسـت و ایـن    شـخص  »تیـپ  خـوش «و  »حوصـله  کم«، »درآمد کم«، »دل کم«، »زبان انگلیسی«

مکـانی  ۀ نـوعی رابطـ   »نماز پیش«در ترکیب  :ی دیگرمثال. هاي فردي است صفات از ویژگی
اما ایـن  . »ایستد مینمازگزاران  يفردي است که در جلو«معناي  شود و ترکیب به میمشاهده 

 .اي مکـانی در آن نهفتـه اسـت    اگرچـه رابطـه   ،معنایی و مفهوم کانونی نـدارد  ۀترکیب هست
عنوان یک ویژگی به فرد و مرجـع   داراي ویژگی به ۀرابط ۀواسط بهمکانی  ۀاین رابط ،درواقع

 ،و انـد  متشـکل از صـفت و اسـم    مرکز برونهاي  ترکیببسیاري از . شود میبیرونی منتسب 
کاربرد مستقل و مرجع مشخصی که دارند  جهت اما به لحاظ ساخت، صفت مرکب هستند به

، پرگوشـت  :نـد از ا هایی از صفات مرکب عبـارت  نمونه. را اسم محسوب کرد ها آنتوان  می
خـوش  ، چنـدمعنا  ،چندگوشه ،چندطبقه، قد تمام، اریع تمام، رخ تمام، کیاتومات تمام، گاز تخته
  .کیبار دم، حالت خوش، هوا  و  آب

عنـوان   بـه  ،مرکـز  بـرون هاي  بسیاري از ترکیب ،از این مطرح شد که پیش  طور همان
را در خـارج از ترکیـب توصـیف     معنایی و مرجعی کـه آن  ۀگر، نسبت به هست توصیف

کـه   ،مرکـز  برونهاي  بسیاري از این ترکیب. برخوردارند ویژگی داراي ۀکنند از رابط می
توان با  میکه  اند صفت و یک اسممتشکل از یک  ،مشاهده کردیم در باال را هاي آن نمونه

 داراي ۀیابد و رابط مینوعی به درون ترکیب تسري  بیرونی ترکیب به ۀرابط :تسامح گفت
یعنی صفتی که درون ترکیب اسم مجـاور   است،مشاهده  قابل ویژگی درون ترکیب هم

براي مرجعی در خارج از  صفتی این واحد مرکب مفهوم و معنا .کند میخود را توصیف 
از  »بـرگ  سـوزنی «و  »برگ پیوسته گل«و  »برگ جدا گل«هایی مانند  نمونه. ترکیب است

که صورت ترکیب   درحالی ؛نوعی گل ارجاع دارند یعنی به ،هاست ها و صفات گل ویژگی
گر اسـم   نوعی توصیف بهها، درون ترکیب نیز صفات  در این ترکیب .دارد  میکاربرد اس
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 »برگ سوزنی« صفت سوزنی در ترکیب ،الًمث. معنایی نیست ۀمجاور خود هستند که هست
داراي ویژگی هم بیرون و  ۀیعنی رابط ،ندا صفت برگ و این دو بر روي هم صفت گیاه

هاي  از ویژگی که »زودهضم«و  »دیرهضم« طور ؛ و همینشود میهم درون ترکیب دیده 
داراي  ۀکه کاربرد اسمی و رابط مرکز برونهاي  ترکیبهاي دیگري از  نمونه. غذا هستند

، اسـتکان  تـه ، چشـم ریپ، پرنـده  بشـقاب ، سال بزرگ، سال بچه: ند ازا ویژگی دارند عبارت
، یاصـل  زبـان ، روبـاز ، اهیسـ  دم ،دوم دسـت ، دست اول، خرگوش ،رکاب خوش ،هچهر ته

  .لومتریصفرک ،پوست سخت
توانـد   مـی مشهود اسـت و ایـن نکتـه     یژگیو يدارا ۀرابط ،در داخل اسامی مرکب فوق

بـه سـاخت درونـی    ) گر هسته و توصیف( کل ترکیب ۀاین مسئله باشد که رابط دهندة نشان
بـه صـورت و روي داراي آبلـه اشـاره دارد امـا مرجـع        »رو آبله« .یابد می ترکیب نیز تسري

کـه   معنـی فـردي اسـت    بـه  »سـال  بزرگ« .ترکیب شخصی است که داراي این ویژگی است
ویژگی فیلمی است که زبان آن  »اصلی زبان« .سال داراي ویژگی بزرگی است  و  لحاظ سن به

  .کند میشیئی است نورانی شبیه بشقاب که پرواز  »پرنده بشقاب« .اصلی و دوبله نشده است
 پنبـه  چوب: ند ازا عبارت یژگیو يدارا ۀرابطبا  مرکز برونهاي دیگر از اسامی  نمونه

کار  ها به شکل مخروط ناقص که براي بستن در بطري شده از این ماده به ساختهاي  قطعه(
هـاي   پیوسـته و برآمـدگی   هـم  هاي بـه  صورت حلقه سالح سرد به( بوکس پنجه، )رود می

 پـر  شـکم  ،)نوعی ورزش و حرکـت نرمشـی  ( پادوچرخه ،)کنند میتیز که در پنجه  نوك
را از مواد خوراکی پر کرده  ها آنکه داخل  ها آنفرنگی و مانند  ویژگی مرغ، ماهی، گوجه(

ترمز و لنـت را دربـر    ۀشکل در خودرو که مجموع اي اي کاسه قطعه( ترمز کاسه، )باشند
هاي درشت و دراز شبیه زبان  گیاهی با برگ( گاوزبان ،)چرخد میگیرد و همراه چرخ  می
 ،)مشخص ۀسیاه و سفید در یک زمین هاي معموالً ها یا نقش داراي رنگ( یباقال گل) گاو

موتور خودرو ( موتور مین ،)قند خاکهسرخ با هاي گل  برگ معجونی از ترکیب گل( گل قند
 .)بدون سرسیلندر و وسایل جانبی

 مرکز برون ترکیبواژگان ممکن است خاستگاه یک  ةدر سیر تغییرات زبانی در حوز
هـاي   گـروه  و مرکـز  درون اسامی مرکبهاي تبدیل  یکی از راه .باشد مرکز درون ترکیبی

، حذف تدریجی هسته و مرجـع ترکیـب و   مرکز برونترکیبی  وروهی اسمی گ نحوي به
 »گاوزبان«و »گاوزبان گل« هاي این مسئله را در ترکیب ۀنمون. کاربرد مستقل وابسته است

است و هردو  مرکز برونو دومی ترکیبی  مرکز درونتوان مشاهده کرد که اولی ترکیبی  می
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واقـع   در. تـر اسـت   بـیش  مرکـز  برونصورت در کنار هم کاربرد دارند اما رواج صورت 
  .محذوف است ها آن ۀي هستند که هستمرکز درونهاي  ترکیب مرکز برونهاي  ترکیب

زمـانی، مکـانی،    ۀمعنایی مشخصـی ماننـد رابطـ    ۀرابط مرکز برونچه درون ترکیب  چنان
به مرجع بیرونـی ترکیـب    یژگیو يدارا ۀرابط ۀواسط هاین رابطه ب ،یافت شود...  منظوري و

است که این عامـل  ) x( داراي ویژگی ۀترکیب و مرجع از نوع رابط ۀشود و رابط میمنتسب 
این مسئله یعنی وجود دو رابطه در یـک رابطـه از   . معنایی است ۀنوع رابط ةدهند متغیر نشان

از درون ترکیـب   الًمـث  . اسـت  مرکـز  بـرون هـاي   گروهی از ترکیبفرد  ههاي منحصرب ویژگی
داراي ویژگـی   ۀرابطـ  ۀواسـط  شود که به میزمانی استنباط  ۀنوعی رابط »وقت پاره« مرکز برون

داراي  »کـار «یعنـی اسـم    ؛شـود  مـی منتسـب   ،باشد »کار« تواند اسم میکه  ،به مرجع بیرونی
زمانی است و ویژگـی زمـانی     میاست که داراي مفهو »وقت پاره« مرکز برونویژگی ترکیب 

هـایی ماننـد    ترکیـب  .شود میمنتسب  ،»کار«یعنی  ،این ترکیب به موصوف و مصداق بیرونی
ـ  ،شماره شیپ، پرده شیپ، وقت پاره ، لیـ تحو سـال ، روز سـال ، وقـت، روزمـزد   تمـام  ،غـذا  شیپ

بـراي   ،زمـانی و ترتیبـی دارنـد    ۀرابطنوعی  که درون خود به مدت، انیم، دوره انیپرده، م انیم
  .دارند »)زمانی(داراي ویژگی  ۀرابط«مرجع بیرونی 

، کـار  صـاف ، شـوفاژکار ، کـار  شـابلون ، کـار  مانیس، کار سنگ ،سوارکار هایی مانند ترکیب
ـ  پزشـک ، کـار  یکاشـ  ،کـار  شـه یش ،کـار  سوهان، کار گچ ،فرزکار ،طالکار ،فلزکار ـ داد ،اری ، اری

داراي ویژگـی   ۀنسـبت بـه مرجـع بیرونـی خـود داراي رابطـ      . اری کودك ،اری دست، اریدانش
داراي ویژگـی   ۀگر در رابطـ  کنش /هاي معنایی عامل ابطهر ،واقع در .هستند) گر کنش /عامل(

  .اند گیري شده درونه
 )جزء بـا کـل  (داراي ویژگی  ۀنسبت به مرجع خود رابط زیر مرکز برون هاي ترکیب

بخشی از تصویر، عکس یا منظره که در پشـت موضـوع اصـلی قـرار     ( نهیزم پس: دارند
، )گیـرد  مـی بخشی از رکاب دوچرخه که کف پـا روي آن قـرار   ( رکاب پنجه، )گیرد می
، )پشت ابرو کم قسمت پایینی و معموالً( ابروریز، روکار، روبنا ،چک ته، گاریس ته ،طیبل ته
، يسربخار، سرباتري، نیسرآست ،شهیسرش، ریسرشمع، سرش ،رمجموعهیز، ربنایز ،ربغلیز

، سرشانه، سرشاخه ،لندریسرس، سرستون، سردست، سردر ،سرچشمه، سرپستانک، سربرگ
زمانی را رابطه توان  می( شب روز، نصفه نصفه ،کام انیم، هیپا کوه ،سرمته، سرلوله ،انیسرقل

در این ). بلکه جزئی از کل شب است گر واحد زمان نیست زیرا توصیف درنظر نگرفت
این ویژگی  .با آن است حال متفاوت  عین معنایی و در ۀها، مرجع بخشی از هست ترکیب
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کنـد و   مینزدیک  مرکز درونهاي  را به ترکیب زمرک هاي برون حدودي این نوع ترکیب تا
اي که درون  از همان نوع رابطه ،معنایی مشخصی یافت ۀها رابط توان درون این ترکیب می

اش  یـک از عناصـر سـازنده    ترکیب نوعی از هـیچ  ،شود مییافت  مرکز درونهاي  ترکیب
  .نیست و مصداقی بیرونی دارد

 يتوان بین اجـزا  می ،است) عددي( داراي ویژگی ۀنوعی رابط که به را، عددي ۀرابط
 چهارپـا ، )اشاره به پنج نفر از معصومین(تن  پنج، برگ پنج :هاي زیر مشاهده کرد ترکیب

، هیـ چهارپا ،چهـاربرگ ، چهاربـاغ  ،چهارعمـل چـوب،   ، چهارچهارچرخ ،)حیواننوعی (
نـوعی  ( چهـارزانو ، معصـوم  چهـارده ، )نوعی عـدد ( چهارده، پا و چهاردست، چهاردانگ

، دوزانو، دورو، )نوعی سخن( دوپهلو، هیدوپا ،امام دوازده ،چهارسو، چهارستون، )نشستن
 ،)نوعی تفنگ( دولول، دوالپهنا، )نوعی تخته( دوال، ستیدوز ،)مرغ نوعی تخم( دوزرده
 در شـش  ،دانـگ  شـش ، نـبش  سه ،)نوعی جوراب( ربع سه ،دونبش، شخص دوم، دومرتبه

سـنگ   هفت) کرم  نوعی( هزارپا، )خودرو  نوعی( لومتریصفرک ،صدبرگ، )نوعی خودرو(
  ).شوت  نوعی( ضرب کی، قدم جدهه، )بازي  نوعی(

هاي زیـر دیـده    در نمونه مرکز برونهاي  درون ترکیبموقعیتی  /جهتی /مکانی ۀرابط
 داراي ویژگی ۀرابط«بالقوه نسبت به مرجع بیرونی خود داراي  این اسامی مرکب .شود می

 شـاگرد  خانـه ، )گزارد مینمازگزاران نماز  يکه جلو آن( نماز شیپ، تنه نییپا :اند»)مکانی(
داراي ( جادکمـه ، )کنـد  مـی دادن کارهاي ساده در خانه کـار   اي که براي انجام بچه پسر(

 ،)گیـرد  مین جا آشدن در  لباس هنگام بسته ۀاي که دکم سوراخ یا حلقه: مدخلی مستقل
 ،جانمـاز ، )کردن لبـاس  مخصوص آویزان ،دار یا دیواري شکل پایه اي به وسیله( یجالباس

شود و از  میساختمان ایجاد  ۀپل  فضاي کوچکی که زیر( رپلهیز ،جلوداشبورد، جلوپنجره
لباس نازکی که در ( راهنیپریز، )کنند میاستفاده  ها آنعنوان انباري یا مغازه و مانند  آن به

سـر   تیز کـه بـر   فلزي و نوك  میسج( زهیسرن ،نیرزمیز، )پوشند میهاي دیگر  زیر لباس
  ).دهند میچوب، نیزه یا تفنگ قرار 

 ۀرابطـ « شـود  مـی مشـاهده   مرکـز  برونهایی که در برخی از اسامی مرکب  یکی از رابطه
وجـود  . دهـد  مـی دست  تیره به وجود این نوع رابطه ترکیبی با معناي کامالً. است »ياستعار

به این معنـا کـه    ؛است »پذیري معنایی اصل ترکیب«معناي تخطی کامل از  استعاري به ۀرابط
در سطح معناي واژگانی و ترکیبی،  ،استعاري ۀراي رابطها در اسامی مرکب دا نشینی واژه هم
اسامی مرکبی که معناي استعاري دارنـد در   ،واقع در. معنا یا داراي معناي تیره و دور است بی
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دو سطح قابل مطالعه هستند یکی در سـطح معنـاي واژگـانی و دیگـري در سـطح معنـاي       
از هـم   مرکـز  بـرون استعاري را در اسامی مرکب  ۀگونه رابط توان دو می باره در این. استعاري

طـور کلـی    ها در ترکیب به نشینی واژه اي که مبناي مجازي دارد و هم یکی رابطه :شناخت باز
و  »رو شـور، تـرش   سـیر، چشـم   زبان، چشـم  زبان، چرب بلبل« هاي مانند ترکیب ،مردود است

 ،ر سطح واژگانی نیز ممکن اسـت ها د نشینی واژه که مبناي حقیقی دارد و هم ،اي دیگر گونه
 ۀرابط در. »گوش به نعل، حلقه باز، چهار وگوش کلفت، چشم برهنه، پوست پا« هاي مانند ترکیب

شود و وجود این نوع رابطه  میزمان فعال ن طور هم دیگري به ۀاستعاري در ترکیب هیچ رابط
  .است معمول هاي معمول در کاربردي غیر معناي وجود ضمنی انواع رابطه به

ها بر روي  نشینی معنایی واژه هم ،که معنی استعاري دارند ،يمرکز بروندر اسامی مرکب 
گیـرد و از   میبینی فاصله  از شرایط قابل پیش ،شود مینشینی از حالت معیار خارج  محور هم

اي از ایـن   گونـه  در. کنـد  مـی هـاي گزینشـی تبعیـت ن    نشینی و محدودیت قواعد معمول هم
ـ  ،استعاري مبناي حقیقی ندارد و مجازي است ۀبطها، را ترکیب نشـینی   کـه هـم  ی به این معن

بـه  «و  »خانـه « نشـینی  هـم  ،، در حالـت عـادي  الًمث . ممکن است ها در حالت عادي غیر واژه
ـ    ،محال است »کله« و »آشغال« نشینی یا هم »دوش هـا   ایـن واژه  ۀاگر منظورمـان معنـاي اولی
یـا   »عصـا  به دست« هاي مانند ترکیب ،واژگانی هم مقدور باشدنشینی  حتی اگر این هم. باشد

نشـینی   هم ،ها گونه از ترکیب در این .منظور معنایی غیر از معناي لفظی است »جیب به دست«
 ،گیـرد  مـی اي ملمـوس و حقیقـی شـکل     استعاري با اتکا به رابطه ۀحالت عادي دارد و رابط

 هـردو . نوعی مجـازي اسـت   استعاري مبناي حقیقی ندارد و به ۀکه رابط ،اول ۀعکس گون هب
لحـاظ   گیرنـد و بـه   مـی انتهاي طیف تیرگی معنایی جاي  در مرکز برونهاي  این ترکیب ۀگون 

 ها کـامالً  این نوع ترکیب. کنند میپذیري معنایی را نقض  اصل ترکیب و اند تیره معنایی کامالً
 .ندارند یاستنباطمعناي ترکیبی و  زیرا ،خاطر سپرد  را به ها آناند و باید معناي  واژگانی شده

 ،را مجـازي خوانـد   هـا  آنتوان  میاول که  ۀخصوص در میان گون به ،ها در غالب این ترکیب
ترکیـب   يبین اجزا ،ایم که تاکنون مشاهده کرده ،هاي معنایی اي از نوع رابطه گونه رابطه هیچ

 دارند معانی استعاري مزاج آتشو  ،گور به آتش، پاره آتشهایی مانند  ترکیب. شود میمشاهده ن
نحـوي   ۀهسـت  ،»مـزاج  آتـش « در ترکیـب . تواند صفت شخصی در جهان خارج باشد میکه 

نیست بلکـه نـوعی    اما معناي ترکیب نوعی مزاج »سردمزاج«است در مقابل  »مزاج«ترکیب 
هـایی از   نمونـه . هسته وجود ندارد »گور به آتش«در ترکیب  که درحالی ؛ویژگی انسانی است

شخصـیت و فاقـد    آدم بی( کله آشغال: ند ازا با معناي استعاري عبارت مرکز برونهاي  ترکیب
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بالتکلیـف و  ( پادرهوا، سن پابه ،پناه جان، پابرهنه، صفت بوقلمون، زبان بلبل، )ارزش اجتماعی
، جگرپـاره ، یفکلـ  جوجـه ، رو تـرش  ،دیسف یشانیپ، کلفت پوست، الزم پول، گرم پشت، )آواره

، زخم چشم، انتظار چشم، لیف  چس، زبان چرب، تنگ چشم، پاك چشم، مرد جوان، جگرگوشه
 ،مقـدس  خشـک ، خرپول ،پا خرده، برسر خاك، جمع خاطر، شور چشم ،ریس چشم، دیسف چشم
 ،دزدبـازار ، درشـت  دانـه ، سـربرهنه  ،کـج  دست، گرم خون ،سرد خون، خراب خانه ،بازار خنده
ایـن   .شـکرآب ، حـرام  بـه  نمک ،مادرخرج، یشخص لباس، فشار  گروه، کلفت گردن، بردار کاله

 ۀبر رابط عالوه ،مرکب فوق  میاسا .اند استنباطی و استعاري  داراي معنایی غیر ها ترکیبنمونه 
اسـتعاري نیـز    ۀداراي رابطـ  ،دنده میداراي ویژگی که یک ویژگی را به فرد یا شیئی نسبت 

 داراي ۀخصوص رابطـ  هاي موجود به معنایی ممکن است انواع رابطه ۀاین نوع رابط .هستند
بـر   اسـتعاري حـاکم   ۀرابطـ  »شکرآب«در ترکیب  الً،مث .ویژگی را در خود مستتر داشته باشد

با استفاده از عناصر واژگانی موجود در ترکیب، مفهومی جدید و مصداق و مرجعی  ،ترکیب
کـه در حالـت   ) »میـان دو نفـر   ۀشدن رابط خراب«به معناي  ،ورددر این م( سازد میمتفاوت 

 ۀمهم این اسـت کـه رابطـ    ۀنکت. عادي و در سطح معناي واژگانی این مرجع متصور نیست
  .شود میطریقی باعث تغییر و تعدیل مصداق و مرجع ترکیب  استعاري به

معنـایی طیفـی   پـذیري   توان بـراي اصـل ترکیـب    می ،ها اساس وجود این نوع ترکیب بر
هـاي   طـور کلـی ترکیـب    و بـه  مرکـز  درونهـاي   ترکیـب  ،سوي آن در یک ،نظر گرفت که در

با معناي استعاري و تیره جـاي   مرکز برونهاي  ترکیب ،سوي دیگردر  ،دار قرار دارند و هسته
 مرکـز  درونهـاي   پـذیري معنـایی در مـورد ترکیـب     اصل ترکیب ،اساس این طیف بر. دارند
 ،با معنـاي اسـتعاري   مرکز برونهاي  در مورد ترکیب ،سوي طیف در آن ،است وصادق  کامالً

تیره اسـت و   مرکز برونهاي  نظر کاتامبا، معناي ترکیب  به. طور کلی مردود است این اصل به
مشــمول  پــس ،تــوان معنــاي ترکیــب را از جمــع معــانی اجــزاي آن اســتخراج کــرد مــین

علـت   و بـه  ؛واژگـان فهرسـت شـوند    ةباید در دایـر ها  آنشوند و  میپذیري معنایی ن ترکیب
تـر   در ساخت کلمات جدید بسیار کـم  مرکز برونهاي  همین تیرگی معنایی است که ترکیب

  .شوند میمورد استفاده واقع 
معنـی   تیـره باشـد امـا ترکیـب     کـامالً  مرکـز  بـرون ممکن است ساخت معنایی ترکیـب  

ترکیب قابل شناسایی نیست و تنها بـین    اي درون رابطه ،در این موارد .استعاري نداشته باشد
این مسـئله مشـاهده    ،زیر هاي نمونهدر . داراي ویژگی وجود دارد ۀترکیب و مرجع آن رابط

 ۀشـکوف ( بهارنـارنج ، امضـامحفوظ ، دانـه  انگشـت  ،آمپرسـاعت ، آردآلو، دیمروار آب: شود می



  مرکز فارسی معیار هاي معنایی در اسامی مرکب برون رابطهتبیین و تحلیل    110

  1391بهار و تابستان ، اول، شمارة دوازدهمسال ، هاي علوم انسانی نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

، )کند مینوعی مخمر که آب انگور و مانند آن را به سرکه تبدیل ( سرکه بچه، )درخت نارنج
، )بیکربنـات دوسـود  ( نیریشـ  جـوش ، خـروس  تـاج  ،)گیـاهی علفـی  ( عروس پنجه، ماه به پا

 ،)پیچنـد  مـی اي بزرگ و چهارگوش کـه رختخـواب و ماننـد آن را در آن     پارچه( چادرشب
هـا و   واحد زمانی صـنعتی بـراي سـنجش هزینـه    ( نفرساعت ل،یف  گوش ،ریشکرپن، خارشتر

  ).هاست ن ضرب تعداد افراد در روزهاي کار آ مزدها که حاصل دست
 و کـارکردي  ۀداراي رابطـ  ،لحـاظ سـاخت درونـی    بـه  ،»ذوب آهـن « مرکـز  برونترکیب 

اگـر ایـن    .یعنی ذوبی که براي رسیدن به آهن و براي استخراج آهـن اسـت   ،است منظوري
داراي  ۀرابطـ  ،قرار گیرد )ذوب آهن ۀکارخان( کورهیا  کارخانهاي مانند  کلمه ترکیب در کنار

داراي  ۀبیایـد رابطـ   .)فراینـد ذوب آهـن  ( فراینـد اي مانند  اگر با کلمه ،و دارد مکانی ویژگی
شـاهد تغییـر    ،با تغییر هسـته و مصـداق بیرونـی    ،جا در این ،بنابراین .دارد کارکردي ویژگی
لحـاظ درونـی داراي    به »زیبایی اندام«. است» اندام زیبایی« دیگر ترکیب ۀنمون .هستیم رابطه
  شـدن آن  منظور زیبـا  یعنی نوعی زیبایی که براي اندام و به ،کارکردي و منظوري است ۀرابط

اگـر بـا    ،کـارکردي دارد و  داراي ویژگـی  ۀاگر این ترکیب همراه با ورزش بیاید رابط. است
 ۀدهـد کـه رابطـ    مینشان ها  این نمونه. است مکانی راي ویژگیدا ۀرابط ،همراه شود باشگاه

ها و در ساخت بیرونی، توسط هسـته تعیـین شـود     در این نوع ترکیب ،معنایی ممکن است
  .سان است گر در هردو ترکیب یک زیرا توصیف

  
  گیري نتیجه .6

قـرار  هاي صرفی و نحوي اسـامی مرکـب مـورد توجـه      تر ویژگی بیش پیشین،در مطالعات 
طـور عـام و در    در اسامی مرکـب بـه   ها آنروابط معنایی و کارکرد  ،در این تحقیق. اند گرفته

 مرکـز  بـرون زیرا معناي اسامی مرکـب   شدند،طور خاص بررسی  به مرکز بروناسامی مرکب 
  .نامنظم است مرکز دروندر مقایسه با اسامی مرکب  ها آنبینی نیست و ساختار  قابل پیش غالباً

در  »مفهـوم کـانونی  « ،مرکـز  درون اسـامی مرکـب  خالف  هب ،مرکز برون اسامی مرکبدر 
پـذیري   اصل ترکیـب «معنایی ندارد و درنتیجه  ۀهست زیرا ترکیب ؛داخل ترکیب وجود ندارد

هـاي   در ترکیـب . گیـرد  مـی شـود و مفهـوم کـانونی شـکل ن     مـی بر ترکیب جاري ن »معنایی
شود و این مفهوم در  میترکیب شناخته ن ۀکه با هست ، مفهوم کانونی مفهومی استمرکز برون

مرکـب   ۀاي در کلمـ  هسـته  زیرا اساساً ؛خورد میخارج از ترکیب و با مرجعی بیرونی پیوند 
  :نتایج حاصل از این تحقیق به شرح زیر است. گیري مفهوم کانونی وجود ندارد براي شکل
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هاي معنایی بسـیار   رابطه ،مرکز درونخالف اسامی مرکب  هب ،مرکز بروندر اسامی مرکب 
 يدر مـواردي کـه بـین اجـزا     .شـود  مـی محدود و تنها شامل چند مورد از فهرست موجود 

ـ   ،شدمعنایی قابل تشخیص با ۀترکیب نوعی رابط ةسازند  داراي ۀرابطـ  ۀواسـط  هاین رابطـه ب
تنوع ایـن   ،طور که گفته شد همان ،شود و میویژگی به هسته و مرجع بیرون ترکیب منتسب 

 ۀتفـاوت رابطـ  . هـاي زمـانی و مکـانی اسـت     تر از نوع رابطـه  ها بسیار محدود و بیش رابطه
مرکز در این اسـت   اسامی مرکب درون يبین اجزا ۀبا رابط مرکز برونهاي  معنایی در ترکیب

در درون ترکیـب   ،مرکـز  هـاي درون  مانند ترکیب ،مرکز هاي برون معنایی در ترکیب ۀکه رابط
، مرکـز  بـرون  اسـامی مرکـب  در . گیرد و کیفیت متفـاوتی دارد  میبین هسته و وابسته شکل ن

از سـوي   ،مرکـز  بـرون و کل اسم مرکب  ،سو از یک ،معنایی بیرونی ۀنوعاً بین مرجع و هست
کل ترکیـب صـفتی بـراي مرجـع بیرونـی       ،درواقع ،ویژگی وجود دارد و داراي ۀدیگر، رابط

 ۀداراي ویژگـی بـه هسـت    ۀرابطـ  ۀتواند با واسط می زمرک بروناسم مرکب درون  ۀطراب. است
 .معنایی مرتبط شود

پیوستاري قائل  مرکز برون ـ مرکز دروناگر براي اسامی مرکب  ،توان گفت میطور کلی  به
ایـن پیوسـتارها    .پوشـی دارد  هـم بـا پیوسـتارهاي دیگـري    این پیوستار در چند الیه  ،شویم

  :از ندا عبارت
  مرکز مرکب برون یاسام  مرکز درون مرکب یاسام

  ییمعنا ۀفاقد هست  ییمعنا ۀهست يدارا

  ییمعنا يریپذ بیصدق اصل ترک
 يریپذ بیعدم صدق اصل ترک

  ییمعنا
  وابسته ۀهست ییمعنا ۀنبود رابط  وابسته ۀهست ییمعنا ۀوجود رابط

  ینبود مفهوم کانون  یوجود مفهوم کانون
  ییمعنا یرگیت  ییمعنا تیشفاف

  
  نوشت پی

  .1388سبزواري،  ← مرکز درونهاي معنایی در اسامی مرکب  جهت مطالعه و آگاهی از چگونگی رابطه .1
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  ابونصر فارابی ۀزبان و منطق در اندیشبررسی و تحلیل 
  *حسین قُرشی محمد

  چکیده
گی و گستردگی آن امري دشوار اسـت و از  دلیل پیچید شناخت ماهیت و چیستی زبان به

بـر  » اللسـان   علم«با اطالق  ،فارابی .دیرباز ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است
فـارابی   .بار ترتیب علوم زبانی را در یک نظام واحد فراهم کرد نخستین ،علوم زبانی ۀهم

بـا عقـل چـون مرتبـه و     جایگاه منطق در ارتباط «: گوید در بیان جایگاه زبان و منطق می
ل ئبه مسـا  ،العلوم احصاءدر فصل اول کتاب . »ستور زبان است در ارتباط با زبانجایگاه د

هاي زبـان   ناظر بر همگانی تر بیشمباحث فارابی  .شناسی پرداخته شده است زبان و زبان
ضـمن   تانموده است نگارنده کوشش  این مقاله، در .است و به زبان خاصی اشاره ندارد

در تبیـین ایـن موضـوع     را جایگـاه او  ل زبانی،ئررسی دیدگاه فارابی در خصوص مساب
  .کند مشخص را شناختی ل زبانئاو در مسا تأثیرنقش و  نیز بررسی و
  .علم الفاظ هاي زبان، همگانی فارابی، زبان و منطق، :ها کلیدواژه

  
  مقدمه. 1

مبین ایـن نکتـه   ) paleontology( سی زبانشنا یا دیرین) historical( شناسی تاریخی مطالعات زبان
هـاي   و فالسـفه در سـرزمین   ،دانـان  ، منطـق گـران  پـژوهش شناسان،  زبان ،در طی قرون ،است که
انـد در تبیـین    کوشـیده  ،و رم ،هاي اسالمی، هند، چـین، یونـان   جمله ایران و سرزمین از ،مختلف

عـاریف مختلـف و متعـدد از زبـان     این امر موجب بیـان ت . معناي زبان تعریف خاصی ارائه کنند
زبـان نظـامی از   «: گوینـد  در تعریـف زبـان مـی   ) Bloch & Trager( و تراگـر  كبـال . شده است

 »کننـد  زبانی ارتباط برقـرار مـی   ۀآن اعضاي یک جامع ۀوسیل ی اختیاري است که بهینمادهاي آوا
)Lyons, 1984(. زبـان عبـارت   «: یـد گو در تعریف زبان مـی  ،قمري هجري 391متولد  ،جنّی ابن
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 »کنـد  آن بیان می ۀوسیل هاي خود را به ها و غرض ها و آواهایی که هر قومی هدف است از صوت
بـار   بـر همـۀ علـوم زبـانی، نخسـتین     » اللسـان   علم«با اطالق  ،فارابی .)4: 1379فهمی حجازي، (

حـوزه تقسـیم و   اللسان را بـه چنـد     او علم .را در یک نظام واحد فراهم کرد ترتیب علوم زبانی
  .نماید جایگاه زبان و منطق را تبیین می

اي است از نوع قواعد که  منطق وسیله« :اند دانان سنتی چنین تعریف کرده منطق را اما منطق
 ،حـال   این  با). 1: 1384محمدي،  دین( »کند مراعاتش ذهن را از خطاي در اندیشه حفظ می

نظـر اسـت    جـا مـد   چه در این اما آن. اند دهمنطق جدید را به صدق و درستی نیز تعریف کر
  :گوید تعریف فارابی از منطق است که می

باعث اسـتواري خـرد    ها آندهد که پیروي از  دست می طور کلی قوانینی به صناعت منطق به
در مواردي که ممکن است در بعضی از معتقدات براي آدمی اشتباهی رخ دهد او را . شود می

  .)51: 1384فارابی، ( شود هنمون میبه راه درست و حقیقت ر

جایگاه منطق در ارتباط با عقل چون مرتبه و جایگاه «: گوید و در بیان جایگاه زبان و منطق می
  .»دستور زبان است در ارتباط با زبان

گـراي   فیلسـوف علـم   ،)Fransis Bacon, 1561-1626( کـه فرانسـیس بـیکن    از زمانی ،اما
ـ . تحوالت علمـی در غـرب شـتاب گرفـت     ،کردعلم را قدرت تعریف  ،انگلیسی  ،عـالوه  هب

هاي جهانی اول و  جنگو چون انقالب صنعتی، انقالب فرانسه،  پیامدهاي وقایع جهانی، هم
ـ   ،دوم فاصـلۀ   ،ورياموجب شد که غرب از نظر علمی، حداقل در علوم تجربی و پدیـدة فنّ

 از گنجینـۀ  هـا  آنهـاي   برداشتشناسان و  مطالعات شرق البته. زیادي با جهان شرق پیدا کند
اي بـر   مقدمهجرج سارتن در . را فراهم آورد ها آنعلمی و فرهنگی شرق موجبات پیشرفت 

  :کند گونه بیان می پذیري را این تأثیراین  تاریخ علم
راستی این پنداري کودکانه است که انسان چنان تصور کند که علم با تاریخ یونان آغاز شده 

هـاي دیگـر    النهـرین و احتمـاالً سـرزمین    ارهاي علمی مصر و مردم بـین است، زیرا سابقۀ ک
متقدم بوده و علم یونانی تجدید حیات داشته تا جنبۀ کشـف  » یونان ةمعجز« هزاران سال بر

تـر   النهرین غالباً دقیـق  اسناد و مدارك مربوط به علم در نزد مصریان و مردم بین... . اختراع 
چیـز را از جنبـۀ جـاودانی     براي هنرمندان و فیلسـوفانی کـه همـه   ... . است از اسناد یونانی 

و شکسـپیر   ،مرهـو  ،اي وجود ندارد، یعنی فارابی، فردوسـی  گذشته و آینده ،کنند بررسی می
  ).4: 1357سارتن، ( ...اند  اند، در گذشته زنده بوده گونه که امروز زنده همان

هـاي مختلـف    هـا و تمـدن   ز میان فرهنگقطار گسترش علم ا. فزاینده است علم ،حال  این با
کدام به ملتـی و   و فرهیختگانی که هر ،ات دانشمندان، فالسفهیگذر کرده و از اقوال مختلف، نظر
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  .پذیرفته است تأثیراند  تمدنی تعلق داشته
در اندیشـۀ   ،ایم به مسموعات و نوشتارها متکی باشیم عمدتاً عادت کرده ،در جهان شرق ،اما

تـوجهیم،   هاي دانشمندان بی به ابعاد متعدد اندیشه ،کنیم هاي مختلف غور نمی نگفرهیختگان فره
بـا تقلیـد و تسـامح،     ، و،شـویم  خبریم، مسحور دیگران می از غناي علمی و فرهنگی خودمان بی

ژه در دوران معاصر، که بـه عصـر   وی هب. مان هستیم و زبانی ،گر تاراج میراث فرهنگی، علمی نظاره
هاي  فرهنگ هاي غالب شدن، فرهنگ با گسترش پدیدة جهانی ،و ،عات موسوم استوري اطالافنّ

در چنـین شـرایطی، آشـنایی بـا مفـاخر فرهنگـی و       . انـد  داده  و دینی را هدف قـرار  ،ملی، بومی
بینی بیگانه بر زبـان   شود و نیز مانع تفوق فرهنگ و جهان هاي آنان موجب خودباوري می اندیشه

زمین اسـت   مفاخر ایران بزرگاناز  ،ابونصر فارابی، معروف به معلم ثانی. دو فرهنگمان خواهد ش
بـراي او  ... هاي زبان، منطق، موسـیقی و   بلکه در حوزه ،تنها در حوزة فلسفه هاي او نه که اندیشه

هـاي   حـوزه  در گـران  پـژوهش همراه آورده اسـت و جـا دارد کـه متفکـران و      گیر به شهرتی عالم
به بررسی و کنکاش در آثار او بپردازند  تر بیش ،زبان و منطق هاي هژه در حوزوی همختلف دانش، ب
  .خوبی تبیین نمایند هها و نقش او را در جهان علم ب و اصالت اندیشه

  
  ۀ تحقیقپیشین. 2

مگر معرفت بـه احکـام    ،در آغاز دوران اسالمی، اعراب به گسترش علم چندان توجهی نداشتند
پس از سقوط حکومت اموي و شروع حکومت عباسی،  ،اما. از داشتنداسالمی و طب که بدان نی

 خلـدون   ابـن . شد جانبه همهبه علم  آنان توجه ،ویژه ایرانیان هدلیل ارتباط اعراب با سایر ملل، ب به
خواه . از امور غریب کلی یکی این است که حامالن علم در اسالم غالباً از عجم بودند«: گوید می

  .)88: 1356 صفا،( »اه در علوم عقلیدر علوم شرعی و خو
ــانی، حــوزه  ، نحــو)phonology( شناســی واج ،)phonetics(شناســی هــاي آوا در مطالعــات زب

)syntax(، شناسی معنا )semantics(، شناسی و واژه )morphology( هـا  هاین حـوز . شود می بررسی، 
جهان  گران پژوهشاز میان  .است شده بررسی و در جهان اسالم نیز مطالعه ،ي مختلفها هدر سد
علـی   ، ابـو )قـرن دوم هجـري  (کسـائی  تـوان   می ،دان هشناختی پرداخت که به مطالعات زبان ،اسالم

، )چهـارم هجـري  (احمـد عسـگري    ، ابـو )چهـارم هجـري  (جنّـی    ، ابـن )چهارم هجري(فارسی 
را  )ششـم هجـري  (زمخشـري  و ، )پنجم هجري(، عبدالقادر جرجانی )پنجم هجري(سینا   علی ابو

فهمی حجـازي بـه   . ندا ههاي زبانی جهان اسالم داشت خاصی در پژوهش تأثیرکدام  نام برد که هر
نخستین تالش مفید در ترتیب علوم زبانی در یـک نظـام واحـد بـه     «: گوید میفارس   نقل از ابن
اللسـان    علم. اللسان نهاد  نامی فراگیر یعنی علم مربوط به زبانْ گردد، که بر همۀ علومِ می فارابی بر
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: 1379فهمـی حجـازي،   ( »‘علم واژگـان مفـرد  ’به نظر وي متشکل از چند حوزه است در برابر 
70(.  

 قـرآن گسترش اسالم در میان سایر ملل، ضرورت آشنایی با احکام الهی که از طریـق آیـات   
 هـا بـا زبـان عربـی، نیـاز بـه یـادگیري زبـان عربـی را در میـان           آشنایی غیر عربناو  ،میسر بود

  .وجود آورده بود همسلمانان ب تازه
درست مثل وجود دیگر کتب مقدس، موجب بروز سنتی شد تا در فضاي آن  ،نیز قرآنوجود 

  ).212 :1356 صفا،(شناختی بنویسند و بر آن شرح و حاشیه بیفزایند  ل زبانیکسان فراوان رسا

ظهور مکاتـب  دانشمندان موجب  يشناختی اسالمی و تفاوت آرا نگسترش مطالعات زبا
ـ   »بغداد«و  ،»کوفه« ،»بصره«شناسی در جهان اسالم شد که به مکاتب  زبان ـ  هشـهرت یافت . دان

مکاتب بصره و کوفه از قرن اول هجري به پژوهش در خصوص واژگان و نحو  گران پژوهش
  .مکتب بصره بودند گران پژوهشاز  ،سیبویه ،عربی پرداختند؛ خلیل بن احمد و شاگردش

علمـی کـه از   (علـوم معقـول    ۀاطالعات بشري را به دو دست ۀکه مسلمانان هم یندیگر ا ۀنکت
و آدمـی آن را از   شـود  کسـب مـی  علمی که از راه نقـل  (و علوم منقول ) شود کسب می راه فکر

اما علوم منقول خود به علوم شرعی و علـوم ادبـی تقسـیم    . کردند میتقسیم  ،)گیرد میواضع آن 
مختلف علوم شرعی و ادبی و حتی منطـق در حـوزة علـوم عقلـی و     ي ها هبررسی شاخ. شود می

  .گیرد میبر  شناختی را در وسیعی از مطالعات زبان ةچون علوم ادبی، گستر ،ها هدر بعضی حوز
ی در یو فـارابی نقـش بسـزا    ،بـن احمـد    سـیبویه، خلیـل   ازجملـه  شناسان جهان اسالم، زبان

فـارابی بررسـی    ي ابونصـر هـا  هآرا و اندیشـ  ،تاردر ایـن نوشـ   .دان هگسترش مطالعات زبانی داشت
که عصر فـارابی چـرا بـه     اول آن :پرسش پاسخ دادباید به دو  ،او يپیش از طرح آرا ،اما. شود می

که فارابی کـه بـود؟ چـه     شهرت یافته است؟ و دوم این) the age of Farabism( گري عصر فارابی
 ةاو در حـوز  تأثیرکه  از خود باقی گذاشت؟ چراي مطالعات زبانی ها هي در حوزتأثیرکرد؟ و چه 

  .دانند میاسالمی  ۀفلسفه بر همگان آشکار است و او را آغازگر فلسف
  

  عصر فارابی. 3
و پیروانی که تعالیمش را گسـترش دادنـد یکـی از    ) معلم ثانی، پس از ارسطو(عصر فارابی 

 که به ،این عصر. بوده است اسالمی ۀي میانها هترین اعصار عقالنی در توسعۀ تفکر سد غنی
در (تا وفات ابوحیان توحیدي ) م 870(شود، از تولد فارابی  میگري شناخته  عصر فارابی نام

پیشرفتی اساسـی  این عصر، از جهات سیاسی و مذهبی  در .گیرد میبر  را در) م 1023حدود 
  ).22: 1381 نتون،(گونی و تحول عمیق بوده است  عصر دگر ، این دورانواقع در ،و شده
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و یونـانی   ،دانشمندان ایرانـی، هنـدي   تأثیرسراسر جهان اسالم تحت  ،در قرن چهارم هجري
طریق ترجمه به عربـی   تمام علوم آن روزگار از ،عباسی ۀخلیف ،به دستور مأمون ؛ زیراقرار داشت

ه کـ  ،بغداد منتقل شد و موجـب گردیـد کـه مسـلمانان بـا افکـار تـازه و برجسـته         دارالحکمۀبه 
منطق ارسـطو در علـوم    سان و بدین .مواجه شوند ،بخش روح و سازندة عقل و خرد است فیض

ارسـطو و   تـأثیر بدیهی است که فارابی نیز تحت ). 9: 1351 هاشمی،(نظري و ادبی ریشه دواند 
  . افالطون قرار بگیرد
تـا ثابـت کنـد    کنـد   مـی تالش  الجمع بین رأي الحکمینکه معلوم است فارابی در رسالۀ  اما چنان

 فـارابی، ( مبانی فلسفی افالطون و ارسطو یکی بوده و اختالف کلی بین ایشان وجود نداشته است
1384: 1.(  

فـارابی از آن  . اسـالمی اسـت   ۀد و فارابی مؤسس فلسفان هگذار فلسف ارسطو و افالطون بنیان
طق متبحر و استاد افضل حکماي بعد از ارسطو بوده و در من«جهت به معلم ثانی شهرت یافت که 

چنین بسـیاري از   او هم. صورت منقّحی به زبان عربی تدوین و مرتب کرده است شده و آن را به
معنی  که بر اثر اشتباه و قصور فهم مترجمان، مبهم و احیاناً بی ،یونانی را ۀمطالب و مضامین فلسف

 »ر فلسفه شـده اسـت  ترتیب مؤسس حوزة جدیدي د  این  بوده است، اصالح و تفسیر کرده و به
  .داند میالبته داوري این مطلب را کافی ن .)84: 1356 داوري،(

گري اقتباس و طرحی است از اسـتفادة   بسیار مصطلح فارابی ةواژ« :گوید می نتون یان ریچارد
توجه اسـت و    فلسفی است و به سهم خود ارزنده و قابل یجریان دهندة  ابراهیم مدکور، که نشان

: 1381نتـون،  ( »عنوان نسخۀ عین و تقلید صرف از تفکر یونان باستان پنداشـت  ا بهتوان آن ر مین
24(.  

گـري را در   دهد و پدیدة فارابی میمجموعه را ارائه ) م 1023 -  870(هاي تاریخی  او شاخص
گیـرد،   میبر  چهار متفکر برجستۀ دیگر را نیز در ،جز فارابی ،که کند میقالب و ساختاري بررسی 

ایـن  . دان همتقابل داشته یا از تفکر معلم ثانی عمیقاً متأثر گشت تأثیرطریقی در دیگري  ک بهی که هر
  :ند ازا دانشمندان عبارت

  ،)م 974 -  839/840(یحیی بن عدي  ـ
  ،)م 988 -  987 د(ابوسلیمان سجستانی  ـ
  ،)م 992 د(ابوالحسن عامري  ـ
  .)م 1023 د(ابوحیان توحیدي  ـ

) م  950 -  870(و عقاید این چهار دانشمند همـراه بـا تفکـرات فـارابی      تجزیه و تحلیل تفکر
نتـون در  ). 22 ،21: همـان ( کنـد  میاست که یک جریان جهانی را با عنوان مکتب فارابی مطرح 
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عصـر فـارابی دوران انقـالب    . داده است این موضوع را مورد بحث قرار فارابی و مکتبشکتاب 
  ).24: همان( رود میشمار  ز بهشیعه و رشد و شکوفایی عقالنی نی

  
  فارابی که بود؟. 4

در فـاراب از بـالد تـرك در    ) م 950 -  873/ ق 339 -  259( اوزلغ بن طرخان بن بن محمد  محمد
و یـاقوت   ،قفطی ،خلکان   ابن ،العبري   ابن. ایرانی متولد شد اي هسرزمین خراسان بزرگ در خانواد

آمده  البالذريدهخدا به نقل از  نامۀ لغتاما در  ،استد که فاراب از شهرهاي ترك ان هحموي گفت
اصـیبعه و شـهرزوري    ابـی   ابـن . »فاراب شهري است از بالد ترك در سـرزمین خراسـان  «: است

 و )24 :1384 فـارابی، ) (وکان مـن سـالله فارسـیه   (گویند که ابونصر از نژاد ایرانی بوده است  می
اراب در قرن سوم هجري جزو کشور سـامانیان  پدرش قائدجیش از سران سپاه مرزنشین بود و ف

شکی نیست که . جا مقیم بودند عدة کثیري از ایرانیان در آن ،حد براي حفظ سر ،و نه ترکان بود و
  .ابونصر از نژاد ایرانی است

هـاي   زبان فارسـی و بعضـی زبـان    ؛ی را در فاراب به اتمام رساندابتدای علومتحصیل  ابونصر
هـاي   به زبـان  ،در اندك زمانی. گرفت  ه بغداد رفت و زبان عربی را فراسپس ب ؛دیگر را آموخت

فارابی مدت ). 81: 1381 متحدین،(و یونانی تسلط کامل پیدا کرد  ،فارسی، ترکی، عربی، سریانی
 ،در بغـداد . البته نه به دربار خلیفه وابسته شد و نه شغل دیوانی اختیار کرد. ماند زیادي در بغداد 

بـن    پس به حرّان رفت و در حوزة درس یوحنـا  .از ابوبشیر متی بن یونس آموخت علم منطق را
سپس به بغداد بازگشت و ریاضیات، فنون حکمت، طـب،   .حاضر شد ،دانشمند نصرانی ،حیالن

چه  آن« .را درك کرد آراي او ،با مطالعۀ آثار ارسطو ،گاه آن. گرفت و فلسفه را فرا ،موسیقی، منطق
سرشـار و   ۀسازد ثقافـت و زیرکـی و تیزهوشـی و حافظـ     میر دانشمندان ممتاز فارابی را از سای

  ).27: 1351  هاشمی،( »تمایل شدید او به زهد و تصوف است وسیع او و
 ؛خـدا او را رحمـت کنـد   : کنـد  مـی او را چنین توصـیف   عیون االنباءاصیبعه خزرجی در  ابن ابی

در ذکـا  . در ریاضیات بر همگان سر بود. در حکمت دستی توانا داشت. دانشمندي بس بزرگ بود
  ).16: 1381 نتون،(و حدت ذهن نظیر نداشت 

فـارابی بـر همـۀ حکمـا     «: گوید میدر مقام او چنین  کتاب االممقاضی صاعد اندلسی نیز در 
غلبه کرد و فلسفۀ ارسطو را چنان تلخیص و تهذیب نمود که همۀ علما بـه فضـیلت او معتـرف    

  ).28 :1384 فارابی،( »ن دیگر واضح شدشدند و اغالط مترجما
دك موجود قانع بود و سـعادت را  ان  هگذرانید و با مناعت طبع ب میابونصر به قناعت روزگار 
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  .دانست میدر ترك دنیا 
ي هـا  هسبب حرکت او به مصر بر اثر یکی از فتن«گویند که  می .ابونصر از بغداد به مصر رفت

ن بغداد بود، بـه  ناکه مرکز آ ،بیم تکفیر حنابله و متعصبان دیگرشاید ابونصر از . بغداد بوده است
سپس به همـراه او   ،الدوله حمدانی به حلب رفته جا به دعوت سیف مصر فرار کرده است و از آن

  .)26: همان( »به دمشق رفته است
  .فارابی در دمشق وفات یافته است ،خلکان و گروهی دیگر از مورخان   ابن ةبه عقید

  
  ي فارابیها و اندیشه آرا. 5

کـه   چـرا ، شـود  مراد این نیست که همۀ زوایاي تفکر این دانشمند بزرگ بررسـی  ،در این بخش
شـک در   د و عقایـد فلسـفی او بـی   ان هاو را فیلسوف جهان اسالم خواند چون ،اما. میسور نیست

ي فلسـفی  ها هشنیز اثر گذارده است، نخست اشاراتی کوتاه به اندی ها هنگرش انسان بر سایر حوز
  .شود یم بررسی العلوم احصاءبا معرفی  در اندیشۀ او سپس موضوع زبان و منطق ،شود میاو 

، موضوع انتساب فارابی به فلسفۀ اسـالمی را  فارابی مؤسس فلسفۀ اسالمی کتابدر  ،داوري
  : گوید می چنین اسالمی است و ۀکند که فارابی مؤسس فلسف میبررسی و اشاره 

د که ارسطو واضع و مدون منطق است و علوم را مرتب و مـنظم کـرده و موضـوع و    اگر گفته شو
تنهـا علـوم را    ایـم، نـه   کـه تـاکنون نشـان داده     چنان هم ،مسائل هریک را معین کرده است، فارابی

آورد، بلکه بر تمام این علـوم صـورت    میبندي خود  کند و علوم اسالمی را در طبقه میبندي  طبقه
گوید که این علـوم بایـد    میالبته فارابی در مورد علوم اسالمی جز این ن .دهد میی منطقی و برهان

سـازد و فقـط در    مـی او درواقع مسائل ایـن علـوم را منحـل ن   . در ذیل فلسفه و تابع فلسفه باشد
: 1356داوري، ( تـوان دیـد   مـی آغاز استیالي صورت بحثی و نظري را بر تصوف  الحکم فصوص

86(.  

اسکندرانی منتسـب   ۀي فلسفها هاي از حوز او را به شاخه ،فارابی و مسعودي بنا به قول خود
د که آگاه نیستیم چگونه این فلسفه به حوزة اسالمی رسید و در فلسفۀ اسـالمی تجدیـد   ان هدانست

ولـی   ،جا منسـوخ شـده   فارابی به این نتیجه رسیده بود که فلسفه در همه ،حال  هر  به. حیات کرد
نظر فارابی، تعقل بر اعتقاد و ایمان دینـی ارجـح     بنا به. حیاتی دوباره یافته استدر جهان اسالم 

طریـق مثـاالت بـه      است؛ و فلسفه بر احکام وحی، که اشخاص غیـر فیلسـوف بـه کمـک آن از    
ایـن   الحـروف در کتـاب   ، فـارابی البته .)782: 1369 مدرس،( د، تقدم داردان هحقیقت نزدیک شد

  .ددان میتقدم را زمانی 
در  ،از شاگردان فارابی ،عامري. شناسی است فارابی، دانش و معرفت ۀموضوع دیگر در اندیش
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گونـه کـه هسـت، دور از خطـا و لغـزش       علم درك واقعی چیزي بدان«: گوید میتعریف دانش 
علم واقعی آن است که علت علوم را بیان نماید و مشخص کند «: شود میاز اسکندر نقل  .»است

قلب یا مبدأ عمل اسـت و   دارد که دانش میعامري اعالم . »‘سبب العلوم  العلم’ت که آن علت اس
فلسـفۀ عـامري    ،اسـالم  المعـارف  ةدائـر  وشتۀن  بنا به .)134: 1381 نتون،( کمال دانش است عملْ

بنـدي علـم، دانـش را بـه دو      در تقسـیم  ،عامري. افالطونی و ارسطویی است نو ۀآمیخته به فلسف
شناسـی   و حدیث را در حوزة مطالعات زبـان  ،کند و فقه، کالم میمذهبی تقسیم حوزة فلسفی و 

  .داند می
 .دان هتفایي عمیق تأثیري او ها هکه قبالً نیز اشاره شد، شاگردان فارابی از آرا و اندیش  طور همان

و  تـوان فهمیـد   مـی جـا کـه    کم تا آن دست ،شناسی فارابی باید تأکید کرد که معرفت ،حال  این  با
جـا نبایـد از    در ایـن  ،دیگـر   سوي از .همانا ارسطوگرایی یونانی است ،لحاظ وسعت و منابعش به

بعد افالطـونی آن را نادیـده گرفتـه     العلوم احصاءغافل شد که فارابی در  یشناخت محتواي معرفت
ـ هـا  هشناسی فارابی بر پای معرفت«: بنابراین باید گفت. است و گرایـی ارسـطویی    مثبـت  ۀي دوگان
 ).86 -  85: همان(» ریزي شده است گرایی افالطونی پایه منفی

  
  فارابی و علم و زبان. 6

نخستین تالش مفید در ترتیب علوم زبانی در یک نظـم واحـد بـه فـارابی     تر اشاره شد که  پیش
 بـه  ،اللسـان   علم. نهاد» اللسان  علم«گردد که بر همۀ علوم مربوط به زبان، نامی فراگیر یعنی  می بر

کـه    هـاي واژگـان وقتـی    قانون. »علم واژگان مفرد«متشکل از چند حوزه است در برابر  ،نظر وي
طـور   به بحث در آواها و ساختمان کلمه و ساختمان جملـه بـه   ،»مرکب«که  باشند و وقتی» مفرد«

ن جملـه واژگـا   از ،هاي دیگـري را وارد کـرد   اللسان موضوع  اما فارابی در علم. پردازند میمتوالی 
ـ  همرکبی که خطیبان و شاعران آن را ساخته و پرداخت چنـین   یعنـی بررسـی شـعر و نثـر، هـم      ،دان

اللسان بـه    نزد فارابی، علم ،ترتیب هاي اشعار؛ و بدین هاي تصحیح کتابت و قرائت و قانون قانون
  ).70: 1379فهمی حجازي، ( هاي لغوي پیوست دیگر علوم و مهارت

 راات زبـانی فـارابی   یـ که آرا و نظر ،العلوم احصاء آن بخش از ابتدا ،شدن مطلب براي روشن
ایـن   بـارة دیـدگاه فـارابی در   ،»علـم زبـان  «در ذیل عنوان  ،سپس .شود می بررسی ،شود شامل می

 .شود میموضوع روشن 

 
  العلوم احصاءمعرفی . 7
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هنـگ  انتشـارات بنیـاد فر   1348ترجمه کرده و در سـال   حسین خدیوجمرا  العلوم احصاءکتاب 
به فوایـد   ،آن فصول پس از برشمردندر مقدمۀ این کتاب،  ،فارابی. ایران آن را منتشر کرده است
این کتـاب  «: گوید میکند و  میاي که از آن حاصل خواهد شد اشاره  عمومی کتاب خود و نتیجه

و از گیرند نیـک بشناسـند    خواهند فرا میکند تا موضوع هر دانشی را که  میپژوهان را مدد  دانش
موازنـه برقـرار    بخشد که بتوانند میـان علـوم   مینیرویی  ها آنو به  ؛آن باخبر شوند ۀفایده و نتیج

د و میـان دانشـمند حقیقـی و    نرا بازشناسـ  هـا  آنترین و استوارترین  دار سازند تا برترین و ریشه
ـ و تمیـز قا کنـد، فـرق    میآن علوم ادعاي بصیرت  زنمایی که بدون مایه و دلیل در یکی ا عالم ل ئ

  .)4: 1384 فارابی،( »شوند
شناسـی   ل زبان و زبـان ئفصل اول به مسا. به پنج فصل تقسیم شده است العلوم احصاءکتاب 

علم و فروع آن، یعنی علم لغـت، نحـو، صـرف، شـعر،      این ابتدا فارابی ،در این فصل. پردازد می
ـ  هاي هفت وص بخشخص  گاه در آن. و خواندن را مورد بحث قرار داده است ،نوشتن مهـم   ۀگان

را چنـین   هـا  آنگویـد و   مـی سـخن   ،هـا موجـود اسـت    ارکان علم زبان، که در نزد تمـام ملـت  
علـم   ؛کـه مفـرد باشـند    میهنگا ،علم قوانین الفاظ ؛علم الفاظ مرکب ؛علم الفاظ مفرد: شمرد میبر

قـوانین   و ؛وانـدن خ قـوانین درسـت   ؛نوشتن قوانین درست ؛که مرکب باشند میهنگا ،قوانین الفاظ
  .تصحیح اشعار

اسـت و بـه زبـان    ) language universals( هاي زبـان  ناظر به همگانی تر بیشمباحث فارابی 
  .البته شواهد و امثال او از زبان عربی است. خاصی اشاره ندارد

فارابی به ضرورت استفاده از منطـق اشـاره    ،در این فصل. فصل دوم به منطق اختصاص دارد
کـه در منطـق    را قضایاي مختلفـی  نیزو  را وه تشابه و تفاوت میان منطق و علوم نحودارد و وج

  .کند میبیان  شود میکار گرفته  هب
 .شود میکه خود به هفت بخش تقسیم  اختصاص داردعلم تعالیم یا ریاضیات  به فصل سوم

اع الحـان و  شناخت انـو  چگونگی از ،در آن که، پردازد می بخش پنجم این فصل به علم موسیقی
سازد که الحان براي چه  میروشن  جا در این وا. کند میشود بحث  میتألیف  ها آنچه الحان از  آن

 تـأثیر تـا   و بر چه حالی باید بـوده باشـند   ،چگونه باید تألیف شوند ،شوند میی تألیف یها غرض
  .تر گردد نشین و دل تر بیش ها آن

مـا خـارج    که بررسی آن از موضوع بحـث  فصل چهارم شامل علم الهی و علم طبیعی است
  .است

  . کند میو علم فقه و کالم را بررسی ) اخالق و سیاست(در فصل پنجم، علم مدنی 
 المعـارف  ةدائـر نوعی فرهنگ یـا   ،کتاب کوچکی است لحاظ حجم چه به اگر ،را العلوم احصاء
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  .دان هتلقی کرد
پـس  . کار بـرد  همند ب را براي این اثر ارزش معارفال ةدائربار لفظ  اولین) M. Jasiri( میخائیل غزیري

دیتریسی، فامر، بستانی، جرجی زیدان، اسـکندر   ، ازجملهبسیاري از محققان شرقی و غربی ،از او
هـاي   سنگ بنـاي نـوعی از فرهنـگ    العلوم احصاء .دان هو عبدالرزاق پاشا از او پیروي کرد ،معلوف

جهـان   دربلکـه   ،لی دنیاي اسالم اثـر گذاشـته اسـت   تنها در زندگی عق علمی اسالمی است که نه
. مترجم این کتاب شواهد فراوانی دال بـر ایـن مـدعا آورده اسـت    . غرب نیز مؤثر واقع شده است

و  ،التـین عمومـاً   ۀکـار تمـام فالسـف    در العلـوم  احصـاء ثابـت کـرده کـه    ) D. Baur( روجمله با از
تـوان گفـت همـۀ کتـاب      مـی ر گذاشته کـه  خصوصاً، چندان اث) Gundissalinus( گوندیسالینوس

  ).15 :همان(اقتباس شده است  العلوم احصاءاو از  تقسیم فلسفۀ
  علم زبان.  8

 ،دلیل پیچیدگی و گستردگی آن امري دشوار اسـت  ماهیت و چیستی زبان به چه شناخت اگر
زبـان   ولی از دیرباز ذهن دانشمندان را به خود مشغول داشته است و تعاریف متعددي براي

 Out Line of Linguistic( درآمدي بر تحلیل زبانیدر کتاب  و تراگربالك . ارائه شده است

Analysis (زبـانی   ۀدانند که اعضاي یک جامعـ  میی اختیاري یزبان را نظامی از نمادهاي آوا
  .کنند میآن ارتباط برقرار  ۀوسیل به

ي تعریف زبان به تشریح ساختمان و جا شناسان به زبان تر بیش ،دلیل ماهیت زبان به ،البته
 يزبان را وسیلۀ ارتباط میان ابنا )Andre Martinet( آندره مارتینه. دان هنحوة کار زبان پرداخت

شود و بـه واحـدهایی    میگونۀ دیگر تجزیه   اساس آن تجربۀ هر آدمی به  داند که بر میبشر 
این صورت نیز  شود؛ می »واژ کت« مداراي محتواي معنایی و صورت صوتی به نا و آید میدر
در هر زبانی  ها آنکه تعداد  »واج«شود به نام  میتجزیه دیگر به واحدهاي مجزا و متوالی  بار

 ۀتجزیـ (هم در هر زبـانی بـا زبـان دیگـر تفـاوت دارد       ها آنمعین است و ماهیت و روابط 
و معـانی   ،مفاهیم ،یاتبراي محتو ها هزبان را دستگاهی از نشان) Argon( ؛ اما آرگون)دوگانه

الفـاظ و شـناخت قـوانین    : دانـد  میفارابی علم زبان را شامل دو بخش . داند میذهن انسان 
کـه در   ،گرفتن الفاظ یکی یاد ؛طور کلی داراي دو قسم است هعلم زبان ب«: گوید میو  ،الفاظ

ن ایـن  دیگر شـناخت قـوانی   ؛و شناخت حدود داللت آن الفاظ ،ملتی داراي معناست هر نزد
بندي علـوم اسـالمی،    در تقسیم :در تبیین سخن فارابی باید گفت). 4 :1384 فارابی،( »الفاظ
 ،علم اشتقاق ،گیرد و شامل مخارج الحروف، علم لغت میالفاظ در ذیل علوم ادبی قرار   علم

. کنـد  میمعنا  يي از گفتار است که القابه واحد فارابی به لفظْ ةاما اشار. و علم حرف است
ترین واحد زبانی را که داراي نقش دستوري یا معنـایی اسـت    شناسی نوین، کوچک در زبان

واژ حاصـل   خوانند و واژه واحد آوایی مرکبی است که از ترکیب یک یا چند تک میواژ  تک
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زنجیري درنگ  شود و داراي معنا و مفهومی مستقل است، و در آغاز و پایان آن واحد زبر می
واژ  اي واحد است مرکب از یک یا چند تک واژه زنجیره ،نظر آندره مارتینه  نا بهب. وجود دارد

دار در زبان  گوید، الفاظ معنی میبندي لفظ  فارابی در تقسیم .)Martinet, 1969: 126( مستقل
  :مفرد و مرکب ؛هر ملتی دو قسم است

  ؛و حیوان ،سفیدي، سیاهی، انسان مانند ،مفرد
  .و عمرو سفید است ،حیوان استانسان  مانند ،مرکب

 )morphology /lexicology( شناسـی  واژه. علم الفاظ مفرد معنـادار اشـاره بـه علـم لغـت دارد     
است که به مطالعه و تجزیه و تحلیـل واژگـان زبـان و بررسـی معنـی و       شناسی زباناز  اي هشاخ

  :گوید میفارابی در این خصوص . پردازد میتحول آن 
یـک الفـاظ مفـرد     ار شامل علم لغت است، یعنی شناخت حدود داللت یکد الفاظ معنی  علم

اعم  ،و نیز شامل ضبط و نقل هریک از کلمات داللت دارند داري که بر جنس و نوع اشیا معنی
  .)ibid: 42( شود میاز اصیل یا دخیل یا غریب یا مشهور 

اژها و واژگان بر و بدیهی است انتقال پیام زبانی در صورتی ممکن است که الفاظ و تک
 نشینی با هم قرار بگیرنـد، کـه بـدان نحـو     پایۀ قواعدي خاص در روي زنجیرة گفتار در هم

)syntax(  جملـه  حاصل ترکیب واژگان صورت درستی از زبان است که بدان . شود میگفته
ه، نظر نگارند به. مراتبی زبان است ی ساخت سلسلهیبیان دیگر، جمله نتیجۀ غا به. شود میگفته 

شود که علم الفاظ مرکب در نزد فارابی ناظر به جمله است و  میاز سخن فارابی چنین مستفاد 
  :گوید میخود او . وران بوده است بودن جمالت نیز سخن سخن  معیار درست و نادرست

صورت مرکـب درآمـده    مرکب عبارت است از علم به سخنانی که در نزد ملتی به الفاظ  علم
یا فصیحان و بلیغانشان . دان هوران و شاعران یک ملت ترکیب کرد ی که سخناست، یعنی کلمات

چه بلند و چه کوتاه، چه موزون باشد و  ،ساختن آن ترکیبات را نیز د و بازگوان هبه زبان آورد
  ).ibid: 43( شود میچه غیر موزون، شامل 

شناسی،  جمله واژگان از ،ي مختلفیها همشهود است که فارابی در تبیین کارکرد لفظ به حوز
دیگري که در سخن او وجود دارد  ۀنکت. ها نظر دارد و قوانین حاکم بر آن ،شناسی و نحو واج

  .بودن قوانین ناظر بر علم زبان است  اشاره به کلی
در تحـت   ،کـه  ــ  یعنی قضایاي جامع ـ صناعت عبارت است از قضایاي کلی قوانین در هر

گیرد  میرا فرا  ها آنتنهایی  ي از اموري که این صناعت بهیک از این قضایاي کلی، بسیار هر
 ها آن تر بیشاند یا در  مندرج است، و از همین راه در تمام آن اموري که موضوع این صناعت

این قوانین یا براي آن وضع شده که همۀ موضوعاتی را کـه مخصـوص ایـن     .شود میبحث 
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این صناعت در دایرة این احکام وارد نشود،  چه از چنان شود که هر صناعت است فرا گیرد، تا
  .)41: 1384فارابی، ( شود، از دایرة این احکام بیرون نماند میچه به این صناعت مربوط  و هر

تواند براي یکـی از   میکه در صنعتی قانون شده  اي ههر قضی«: گوید میبحث  ۀو در ادام
 ,Martinet(» اعـده و قـانون قـرار گیـرد    ق ـ ها آناز  اي هیا براي دست ـ مطالبی که ذکر کردیم

1969: 41-42(.  
هـا بسـیار بـا     زبـان  ظـاهراً  شـود کـه   مـی هاي موجود در جهان چنین استنباط  از بررسی زبان

اما واقع امر این است که وجوه . موجود نیست ها آندیگر تفاوت دارند و وجوه اشتراکی بین  یک
 یچامسـک نظـر    کـه بنـا بـه     طـوري  بـه  ؛است تر بیشبسیار  ها آنوجوه افتراق  ازها  اشتراك زبان

)Chomsky(، هاسـت  تر از وجوه اشتراك آن ها بسیار کم وجوه اختالف زبان ) ،1369 سـاغروانیان :
بخشـی  : گوید میچامسکی ). language universals( »هاي زبان همگانی«نظریۀ  ؛ یعنی همان)544

دانش زبانی مشترك  همان زبانی هاي از همگانیو مراد  ها مشترك است از دانش زبانی بین انسان
ـ  هاظهار داشـت ) Katz & Postal( کتز و پستال .)Cook & Newson, 1997: 29( هاست بین انسان د ان

هایی است که یک زبـان را   یکی پرداختن به ویژگی ؛که در توصیف هر زبان دو جنبه وجود دارد
 ،واقـع  در ، کـه، هاسـت  ایی که مشترك بین زبـان ه کند و دیگر ویژگی میهاي دیگر متمایز  از زبان

هـاي بنیـادي    همگـانی هـا را بـه دو نـوع     سپس همگـانی . دهند میهاي زبانی را تشکیل  همگانی
تفکیـک  ) سـاختار و شـکل  (هاي صـوري   و همگانی) ها چه مشترك است بین زبان محتواي آن(

  ).156: 1383دبیرمقدم، (د ان هکرد
  :نزد هر ملتی داراي هفت بخش بزرگ است علم زبان در: گوید میفارابی 

  ؛علم الفاظ مفرد .1
  ؛علم الفاظ مرکب .2
  ؛علم قوانین الفاظ مفرد .3
  ؛علم قوانین الفاظ مرکب .4
  ؛نوشتن علم قوانین درست .5
  ؛خواندن علم قوانین درست .6
  .علم قوانین اشعار .7

بـودن قـوانین زبـانی و     کلـی در خصوص  ،شود که نظر او میچنین استنباط  فارابیاز سخنان 
موضـوع هریـک از    تر بیشبراي تبیین . است هاي زبانی ناظر به نظریۀ همگانیتقسیم علم زبان، 

  :کنیم میاین موضوعات را بررسی 
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  دار علم الفاظ مفرد معنی 1. 8
شناسی بررسی صورت واژگان از نظر کاربرد و ساختار  واژه ،)Matthews( نظر متیوس  بنا به
بـه   ،شناسی زباناز  اي هعنوان شاخ به ،شناسی واژه ،تر اشاره شد که پیش  طور همان ،اما .است

امـا واژه  . پـردازد  مـی بلکه از نظـر معنـا    ،تنها از نظر صورت تجزیه و تحلیل واژگان زبان نه
مـی  از دیـدگاه عل  ،ییمریکـا اشناس معاصر  زبان ،)Leonard Bloomfield( چیست؟ بلومفیلد

تر به تعریـف آنـدره مارتینـه و     پیش. دو طرف آن فاصله باشدداند که هر می اي هواژه را کلم 
داري است که از یک  تعریف واژه از دیدگاه آواشناسی اشاره شد و گفتیم که واژه لفظ معنی

روي  هـا  هزمانی میسر است که واژ ها هانتقال پیام زبانی توسط واژ. آید می پدیدیا چند سازه 
  .اساس قواعد خاصی در کنار هم قرار بگیرند بر) حور افقیم(نشینی  محور هم

واژ مسـتقل حاصـل    واژه واحد آوایی مرکبی است که از یک یا چنـد تـک   ،بیان دیگر به
معنـا   يعالوه در بیان واژه و القا هب. ي معنا و مفهوم مستقلی استاتنهایی دار واژه به. شود می

زبان حلقۀ ارتباطی میان  ،بنا به نظر سوسور. است بین لفظ و معنا رابطۀ علت و معلولی برقرار
واسـطۀ چیـز    انتقال مفاهیم نیز بـه  .زبان وسیلۀ انتقال مفاهیم است ؛ یعنیلفظ و مفهوم است

 Pierre 1975 ,( گیرو پیر بنا به نظر. شود میچه بدان نشانه گفته  آن ؛گیرد میدیگري صورت 

Guiraud(، به این معنا که هر نشانه دو رویه  ؛سیلۀ پیام استو هکارکرد نشانه انتقال اندیشه ب
صـورت ملفـوظ و   . بر پرندة خاصـی داللـت دارد  » کبوتر« ةواژ ،در زبان فارسی الً،مث. دارد

شـمار   رویۀ دوم بـه  ،مفهوم آن استآن است و آن پرندة زیبا، که ۀ یک روی» کبوتر«مکتوب 
و رابطـۀ بـین آن دو   ) signified( لولو رویۀ دوم مد) significant( رویۀ نخست دال. رود می

یـا  ) thing( ءیبه رابطۀ بین نشانه و شـ  ،بیان دیگر به. شود میخوانده ) signification( داللت
 هـر لفـظ در   ،معنـایی  ةبا توجه به گستر ،اما. شود میداللت گفته  )concept( نشانه و مفهوم
خصـوص علـم     سخن فـارابی در تر  پیش. کند مینشینی معناي خاصی را القا  روي محور هم
ت و حـدود داللـت   ابـه شـناخت لغـ    سخن او در خصوص علم لغت نـاظر . لغت بیان شد

لفظ مفرد یا عنوان امور عینی و خارجی است، مانند زید «اشاره دارد که  ،عالوه به. هاست آن
. اهیو سـی  ،مانند انسان، حیوان، سفیدي ،کند میداللت  که بر جنس و نوع اشیا و عمر، یا آن

 =( یـا ادات ) فعـل  =( هر لفظ مفردي که بر جنس و نوع داللت کند یا اسم است یـا کلمـه  
هر اسم . بندي ارسطو از اجزاي کالم مطابقت دارد بندي فارابی با تقسیم این تقسیم .»)حرف

ولی زمان تنها مخصوص فعل است و آن  ،شود میو جمع  ،مثنی ،مفرد ،مؤنث ،و فعلی مذکر
  .و آینده ،گذشته، حالست از ا عبارت

 الفاظ مرکب  علم 2. 8
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» عمرو سفید است«و » انسان حیوان است«ت افارابی عبار ،که در سطور قبل اشاره شد  طور همان
لفظ مرکـب  «: گوید میکند و در تعریف لفظ مرکب  میعنوان شاهد مثال بر لفظ مرکب ارائه  را به

صورت مرکب درآمده است، یعنی کلماتی کـه   هست از علم به سخنانی که در نزد ملتی با عبارت
گفتار واحـدهاي   ةدر زنجیر که اینبا توجه به » ... دان هوران و شاعران یک ملت ترکیب کرد سخن

. وجـود دارد ) sentence( و جملـه  ،)clause( ، بنـد )phrase( واژ، واژه، گـروه  متعددي ماننـد تـک  
نظر نگارنـده،    به. گفتار است ةروي زنجیر مراتبی عناصر در جمله حاصل ساخت سلسله ،واقع در

و  ؛هـم جملـۀ درسـت     آن ،شود که او به جمله نظر داشته اسـت  میاز مثال فارابی چنین استنباط 
کنـد،   مـی وران و شاعران بوده است، اما از تعریفی کـه از لفـظ مرکـب     معیار او هم سخن سخن

  .دیگر نیز مد نظر بوده است ةدش توان چنین دریافت که شاید واحدهاي زبانی پذیرفته می
  
  الفاظ مفرد  علم قوانین 3. 8

  :گوید میکه  چنان. نیز نظر دارد شناسی واژهبلکه به  ،شناسی تنها به واج فارابی نه ،در این بخش
از تعـداد حـروف و مخـرج هـر حـرف      . پردازد میحروف  ةاین علم نخست به بحث دربار

ترکیـب   ،در آن زبـان  ،حروفـی کـه   و حـروف مصـوت و غیـر مصـوت و آن     آالت صوت
یک لفـظ   ها آنترین حروفی که از ترکیب  شوند و حروفی که قابل ترکیب نیستند، و کم می

ین حروفی که ممکن است در یـک لفـظ ترکیـب شـود، و     تر بیشآید، و  میدست  معنادار به
و  حروف اصلی که در ساختمان کلمه، هنگام پیوستن به حروف فرعی، مانند حروف تثنیـه 

پیوسـتن   مو حروفی که هنگا کنند میجمع و مذکر و مؤنث و اشتقاق و غیر آن بدان، تغییر ن
  .شوند میبا هم ادغام  ،در هنگام تالقی ،و حروفی که کنند میتغییر  ها آنلواحق به 

که از  اي هي اولیها هاز میان نمون ،دهد و میدست  الفاظ مرکب را به ۀگاه شواهد و امثل آن
  .)44: 1384فارابی، ( کند میکه مشتق هستند تفکیک  را هایی آن ،دان هنشد چیزي مشتق

دهد و در این  میسپس به انواع اشتقاق اشاره دارد و چگونگی اشتقاق فعل از مصدر را نشان 
تغییـرات فعـل،    ،انواع فعـل  گاه آن .کند میخصوص تغییرات مصدر در تبدیل به فعل را بررسی 

شـده   هـاي وضـع   به تغییرات آوایی صورت ،نهایت در ،کند و میبررسی  ها را و زمان ،وجوه فعل
  .پردازد می
 الفاظ مرکب  علم قوانین 4. 8

حال ترکیـب    یکی قوانین اطراف اسم و فعل است که در .الفاظ مرکب دو نوع است  علم قوانین
ت، یعنی و دیگر قوانینی است که مخصوص احوال ترکیب و ترتیب اس آید میدست  یا ترتیب به

  ).45 :همان(کند  میقوانینی که چگونگی ترکیب و ترتیب را در آن زبان بیان 
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یـب  تمعناي نظم و تر یونانی است و به اي هنحو کلم .علم قوانین اطراف همان علم نحو است
بـا هـم ترکیـب شـده و      ها هاساس آن واژ  کند که بر مییی را بررسی ها هنحو هر زبان شیو. است

شـود کـه از    میه تنحو به قواعدي گف ،بیان دیگر به. سازند میتري مانند جمله را  واحدهاي بزرگ
  .کند میگو و تر گفت گفتار و ساختار واحدهاي بزرگ ةواژها بر روي زنجیر نشینی تک هم

  :گوید میفارابی 
و  ؛آیند، سپس براي افعـال  می ۀ اول براي اسمادهد که اطراف در درج میعلم قوانین اطراف نشان 

تعریـف لغـت   » ماننـد الـف و الم  «آینـد   مـی دارد که برخی از اطراف اسما در اول اسم  میمعلوم 
برخـی دیگـر از اطـراف در    . شـود  مـی ها جانشـین آن   عرب، یا حروف تعریفی که در دیگر زبان

 نـد ا اعرابها همان حروف  شوند و این میاواخر اسم جاي دارند که اطراف تأخیر یا پایانی نامیده 
)ibid.(  

اطـراف   دربـارة  کنـد و  میفارابی نکات دیگري از نحو زبان عربی را بررسی  ،بحث ۀدر ادام
  .کند میفعل، افعال غیر متصرف، تفکیک اطراف اسم و فعل و ادات بحث 

شـود کـه    مـی ابتدا بیان  ،در این بخش. دهد میدست  قوانین ترکیب را به ، در بخش دوم ،اما
صـورت   کـه بـه   میدر آن زبان چگونه است و هنگا ها آنترتیب  و شوند میالفاظ چگونه ترکیب 

تـر   آن زبان فصیح دارد که کدام ترکیب و ترتیب در میگاه بیان  آن. اند چند قسم ،آیند میجمله در
  .است

  
  نوشتن علم قوانین درست 5. 8

، کند که چه حروفی باید نوشته شود، و چه حروفی نباید نوشـته شـود   میاین علم ابتدا مشخص 
  .نگارش و حروفی که باید نوشته شود چگونه است ةدهد که شیو میگاه توضیح  آن
  
  خواندن علم قوانین درست 6. 8

بـراي حروفـی کـه     ـ کند و عالماتی را که علماي این فن میرا معرفی  ها هقطنمحل  ،در این علم
هـایی حـروف    دارد کـه چـه عالمـت    مـی دهد و معلوم  مید نشان ان هوضع کرد ـ شود مینوشته ن

دیگـر ادغـام    کنند و عالمت حروفی که در هنگام برخورد در یک میدیگر جدا  شکل را از یک هم
هایی که علمـاي ایـن فـن بـراي مقـاطع       شوند چه نوع است و عالمت میدیگر تفکیک  یا از یک

هاي مقاطع کوچـک و متوسـط و بـزرگ را     این علم عالمت. چگونه است برند میکار  به ها هجمل
و کلمـات و   ي پیوسـته بـه هـم را   هـا  هي نااستواري کلمات و جملها هکند و زمین میمشخص  نیز

دست  به ،فاصله افتد ها آنکه میان  میکنند، مخصوصاً هنگا مییک دیگري را نقض  جمالتی که هر
  ).ibid: 47-48( دهد می
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  علم اشعار 7. 8
  :کند میسه بخش بررسی فارابی آن را در . علم اشعار نیز با علم زبان شباهت دارد

  ؛بررسی اوزان شعري .1
  ؛بررسی اواخر ابیات .2
  .بررسی واژگان متناسب شعر .3

 بررسی اوزان شعري 1.7.8
فارابی اوزان شعري را بررسی کرده و آن را به اوزان بسیط یا مرکـب تقسـیم    ،در این بخش

ترکیباتی که از هر صنف شمرد،  میرا بر) دار حروف نقطه(انواع ترکیب حروف معجمه . کند می
شود و همین است که در نزد عرب به سبب و وتَد معروف  میو از هر وزن از اوزان حاصل 

  .کند میسپس سایر مسائل اوزان شعري را بررسی . است، و در نزد یونانیان مقطع و پایه

  اواخر ابیات بررسی 2.7.8
اشعار بر یک وجه و حالت است و  یک از دهد که کدام مینشان  ،در هر وزنی که باشد ،شعر
ـ ها کدام تمام است و کدام زا یک داراي وجوه بسیار است و از این کدام . د و کـدام نـاقص  ئ

  .کند میفارابی در این بخش قصیده و حروف محفوظ در تمام ابیات قصیده را بررسی 

  بررسی واژگان مناسب شعر 3.7.8
و اسـت  شاعران کـدام واژه بـراي شـعر مناسـب     نظر   کند که به میفارابی بررسی  ،در این بخش

  .یک مناسب نیست کدام
  گیري نتیجه. 9

قریب صـد تعریـف از منطـق در دسـت     «: گوید می) Charles Pierce, 1839-1914( چارلز پیرس
رانـدن حرفـی یـا      زبان معنی بر ، بهاست نطق ۀاز ریش منطقواژة ). 3: 1384 محمدي، دین(» است

معنی سـخن   منطق اسم است به ،بیان دیگر به). 1343 ،ادهخد(هوم گردد سخنی که از آن معنی مف
  : دان هدانان آن را چنین تعریف کرد در منطق سنتی، منطق. و گفتار

منطـق   .کند میاست از نوع قواعد که مراعاتش ذهن را از خطاي در اندیشه حفظ  اي همنطق وسیل
که منطق مقصـود بـه لـذات     زیرا ،نامید میخادم علوم سینا آن را   ابوعلی. دان هرا علم میزان نیز نامید

نامیـد   مـی العلـوم    بلکه وسیله است براي دریافت سایر علوم؛ و ابونصر فارابی آن را رئیس ،نیست
  ).همان(علت نفاذ حکم آن در علوم  به

اما منطـق  . شود میاو آغاز  ارغنونمنطق سنتی بر پایۀ نظریات ارسطو استوار است و با کتاب 
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و  »صـدق «در منطق جدید، منطق را بـه  . ید حاصل تلفیق منطق ارسطویی و ریاضیات استجد
منطـق دانـش بررسـی آن    : شـود  میگفته  »صدق«در تعریف منطق به . کنند میتعریف  »درستی«

درسـتی گفتـه    و در تعریف منطـق بـه   .اند ي آن صادقها هساختارهاي صوري است که همۀ نمون
هـاي   اسـتنتاج  ها آني ها هآن ساختارهاي صوري است که همۀ نمونمنطق دانش بررسی : شود می

  ).13 -  12، 9: 1384 محمدي، دین(درستی هستند 
  : آورده است را رساله بر منطق یحیی ۀفارابی در مقدم گفتۀ یان ریچارد نتون

مقصود ما بررسی هنر منطق است، هنري که شامل عواملی است که قـوة عاقلـه را در جـایی کـه     
گــر پرهیــز از خطــا در  کنــد و بیــان مــیاندیشــی هــدایت  خطــا وجــود دارد بــه درســت امکــان

جایگاه منطق در ارتباط با عقل چون مرتبه و جایگاه دستور زبان است در ارتبـاط  . هاست استدالل
ایـن دسـتور    هـا  آنخـاطر   زبان مردمی را که بـه  گونه که علم دستور زبانِِْ درست همان ،و ؛با زبان

چـه را   آن ،جایی که احتمال خطـا وجـود دارد   ،علم منطق نیز ،کند میه است اصالح وجود آمد به
ارتباط میان علم دستور زبان نسـبت بـه زبـان و بیـان      ،ترتیب بدین. پندارد میدرست است معقول 

در  ،گونه که دستور زبان معیار زبان اسـت  همان. علم منطق به عقل و معقوالت است ۀهمانند رابط
وسیله و ابـزاري   نیز هنر منطق ،مال خطا در ارتباط با معقوالت و مفاهیم وجود داردجایی که احت

دسـت   رود، علم یقینی از هنرهاي تئوري و علمی به میکار  ههاي فلسفه ب وقتی در بخش ،است که
شـود جـز فـن منطـق      میآید، و راهی براي اعتبار و صحت حقیقت در هر موردي که بررسی  می

  ).83 :1381 ،نتون( وجود ندارد
فراوانـی داشـته    تـأثیر ي او هـا  هدهد که منطق در اندیش میات فارابی نشان یبررسی آرا و نظر

کـه    طـور  همـان . کنـد  مـی فارابی با استفاده از ابزار منطقی در برابر حمالت نحویان دفـاع  . است
روش فـارابی  . دارد مـی انسان را از اشتباه و لغزش و خطاي در معقوالت باز  منطقْ ،اشارت رفت

  .است قیاسی و هم غیر قیاسی هم در منطق روش خاص اوست که
چنـین   او هـم  .داند میگفتیم که فارابی صناعت منطق را با صناعت نحو متناسب  ،بر این عالوه

  : اشاره دارد که
زیرا نسبت علـم منطـق بـه معقـوالت ماننـد نسـبت       علم منطق با علم عروض نیز متناسب است، 

دسـت   یعنی تمام قوانینی را که علم عروض در تعریف اوزان شعر به ؛زان شعرعروض است به او
  ).52 :1384 فارابی،(دهد  میدست  را در معقوالت به ها آندهد، علم منطق نظایر  می

 ۀدر خصوص ارتباط منطق و زبان در اندیش ،احصاءالعلومپس از معرفی  ،یان ریچارد نتون
صریح بر بررسی منطق وجود دارد که مطالعۀ منطق همراه با  جا تأکید در این«: گوید میفارابی 

  ).83 :1381 نتون،( »زبان پیش از ورود به بحث دربارة علوم دیگر الزم و ضروري است
ارتباط نحو  ،فارابی وجود دارد و در بخش منطق نیز بدان اشاره شد يدیگري که در آرا ۀنکت
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  :آمده است احصاءالعلومصوص در در این خ ؛استهاي زبان  و منطق و بحث همگانی
دهد، از جهاتی با علم نحو مشـارکت دارد،   میدست  چون علم منطق مقداري از قوانین الفاظ را به

دهـد کـه    مـی دست  ولی از آن جهت با علم نحو متفاوت و متباین است که علم نحو قوانینی را به
دهد که الفـاظ   میدست  ا بهولی منطق قوانین مشترکی ر. مخصوص الفاظ و کلمات یک قوم است

چه در الفاظ حاالتی است که همـۀ اقـوام در آن حـاالت بـا     . گیرد میبر  و کلمات تمام اقوام را در
کـه مفـرد    بعضی از الفاظ مفرد و بعضی مرکب هستند و ایـن  که                  دیگر اشتراك دارند، مانند این یک

که برخی از الفـاظ مـوزون هسـتند و     و این) حرف =( ، ادات)فعل =( عبارت است از اسم، کلمه
  .)52: 1384فارابی، ( ها برخی دیگر ناموزون و امثال این

حاالتی مخصوص بـه همـان زبـان وجـود      ،در زبان هر قوم«و در جایی دیگر اشاره دارد که 
مام که در الفاظ ت ،اما آن اصول مشترك نحوي را. ها مشترك است دارد و حاالتی که با دیگر زبان

جـا کـه موجـود بـوده آن را گرفتـه و در نحـو خـود وارد         اقوام موجود است، علماي نحو از هر
 ،د، مانند گفتۀ نحویان عرب که اقسام کلمه را که در زبان عرب عبارت است از اسم، فعـل ان هکرد

ـ ان هو حرف به زبان عربی وارد کرد گفتـار   يگوینـد اجـزا   مـی نحویـان یونـانی کـه     ۀد که با گفت
  .و ادات یکی است ،ند از اسم، کلمها رتعبا

نطـق  : گویـد  میپردازد و  میچنین فارابی در ارتباط زبان و منطق به بحث زبان و ذهن نیز  هم
  :داراي سه معنی است

چه در ضمیر است حکایـت   شود و از آن میکالم بیرونی است که با صوت ادا  ،اول
  .کند می

کـه الفـاظ بـر     است آن عبارت از معقوالتی کالم درونی یا مرکوز در ذهن است و، دوم
  .کنند میداللت  ها آن

نفسانی ذاتی انسانی است، یعنی همان نیرویی که مخصوص انسـان اسـت، و    ةقو، سوم
همان نیرویی که فراگـرفتن معقـوالت و   . شود میوسیلۀ آن از دیگر حیوانات متمایز  آدمی به

شود، و با مدد  میاعث وجود فکر و اندیشه سازد و ب میعلوم و صنایع را براي انسان ممکن 
  .)1381فارابی، ( گذارد میهمین نیروست که آدمی میان کارهاي نیک و بد فرق 

طور کلی قوانین نطق بیرونی و قوانین نطق درونـی را   هگیرد که منطق ب میو چنین نتیجه 
کـه   ،نطـق  ۀرحلـ آید، سومین م میدست  دهد و از قوانینی که در این دو مورد به میدست  به

کند که کـارش در   میگیرد و انسان را چنان ورزیده  میقوام  ،بالفطره در انسان موجود است
  .ترین نمونه باشد آن دو مورد بهترین و کامل

کنـد و گفتـار شـعري را     مـی در ادامۀ بحث زبان و منطق، فارابی انواع گفتار را بررسـی  
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البته فارابی سایر اجزاي منطق . کند میه ایجاد داند که حالتی از تخیل براي شنوند میگفتاري 
هـا اشـاره    دهد که چون مورد نظر این نوشتار نبود، بدان میتفصیل مورد بحث قرار  را نیز به

  .نشد
ناپـذیر اسـت و در    هاي زبانی، ارتبـاطی اجتنـاب   بنابراین ارتباط منطق و زبان در بررسی

  :گوید میبریم که  می جا، این نتیجه را با سخن الستون به پایان این
 ۀلئمنطـق مسـ  . یابد، منطق اسـت  میدیگر فلسفه که در آن توجه به زبان اهمیت ویژه  ۀشاخ

تر کوشش دارد تا معیاري براي تمیز  عبارت دقیق دهد و یا به میاستنتاج را مورد بررسی قرار 
. جـاري اسـت  جا که استدالل در زبـان   از آن. صورت معتبر از استنتاجات معتبر فراهم سازد

. شـود  میصورت مقدمه و نتیجه ظاهر  ست که بهها هتحلیل استنتاجات وابسته به تحلیل گزار
کند که اعتبار یا عدم اعتبار یک اسـتنتاج وابسـته بـه     میبررسی منطق این واقعیت را آشکار 

 معناي عناصـري  سازند و به استناد آن صورت به میو نتیجه را  ها هیی است که مقدمها هگزار
  .)14: 1380الستون، ( دارا هستند ها هاست که گزار

ـ   به  که بنا حاصل سخن این ویـژه زبـان، بررسـی منطـق      هنظر فارابی، در بررسی علـوم، ب
ل ئنیـز بـه مسـا    الکبیـر  موسیقیو  الحروفجمله در  فارابی در آثار مختلف از. ضرورت دارد

. دهد میزبان را نیز مورد تحلیل قرار بودن زبان و خاستگاه  قراردادي ۀلئمس. پردازد میزبانی 
شناسان ایرانی  تر توسط زبان معاصر، پیش شناسی زبانات مطرح در یبنابراین بسیاري از نظر

شناسان معاصـر ایرانـی و    زبان یتوجه بیدلیل  لکن به. و اسالمی مطرح و بررسی شده است
ـ  ها هو اندیشي غربی این آرا ها هشدگی در برابر اندیش جهان اسالم، و مسحور اقی ناشناخته ب

شناسان معاصر با رویکـردي   شناختی جدید، زبان که در مطالعات زبان  و جا دارد مانده است
ویژه نقش دانشمندانی  هل نگاه کنند تا جایگاه ایران در این مقوله، و بئاسالمی به مسا ـ ایرانی

شناختی  حوزة مطالعات زبانجرجانی و دیگران در  زمخشري، سیبویه، سینا،  چون فارابی، ابن
  . خوبی تبیین گردد هب
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  هرمنوتیک بررسی چیستی
  *حسین مدنی امیر

  چکیده
ردهم و البتـه پیشـینۀ آن بـه قـرن چهـا      ،یکی از علومی که امروزه در غرب مطرح اسـت 

فکري بسیاري از متفکـران و فیلسـوفان    ۀعلم هرمنوتیک است؛ دانشی که مشغل ،رسد می
ترجمـه  » تأویـل «تـر بـه    که در فارسی بیش ،را هرمنوتیک بار شالیر ماخر نخست .است

ونات ئهـا و شـ   اش به تمام تجربه و سپس دامنه بردکار  به مقدس  کتابمورد شود، در  می
 ،هاي بشـري  ها و دانش که امروزه هرمنوتیک در تمامی رشتهطوري  به. بشري کشیده شد

  .دخالت دارد ،خ که فقط با صدق و کذب امور سروکار داردحتی علمی چون تاری

  .هرمنوتیک، هرمس، تأویل، تعلیق معنا، متن :ها کلیدواژه
  
  مقدمه. 1

ــک ــون   )hermeneutics( هرمنوتی ــم مت ــونگی فه ــم چگ ــا عل ــ  ،ی ــانري کُ ــه ه ــربِک ه ن از آن ب
ر بتوانـد از  اي است کـه مفسـ   گونه متن به )interpret( تأویل ،تعبیر کرده است» المحجوب کشف«

هـاي مطـرح در    نگـاهی بـه نظریـه    بـا نـیم  . رهگذر آن به مراد و مضمون واقعی متن رسوخ کند
اي قرار دارد که هرمنوتیک  نظریه ،در یک قطب. خوریم هرمنوتیک به دو قطب نسبتاً متضاد برمی

صـورت رمـزي    صورت پیام و ابالغ یا به داند که به ساختن و احیاي معنایی می معناي آشکار هرا ب
اي که هرمنوتیک را راززدایی و کاهش تـوهم   نظریه ،در قطب دیگر ،شود و الهی به ما خطاب می

نقش  اي هطور فزایند نظر بسیاري از اندیشمندان، به  به ،که ،هرمنوتیک. )1: 1373ریکور، ( داند می
عمـده  سـه جریـان    هدر دورة جدید ب ،استعهده گرفته  به را در چند دهۀ پیش» شناسی معرفت«

  :شود می تقسیم
  .و هرِش ،ماخر، دیلتاي  شالیر: ند ازا نمایندگان برجستۀ آن عبارت ، کههرمنوتیک کالسیک .1

                                                                                                     
  a_mad56@yahoo.com دانشگاه یزد ،دکتراي زبان و ادبیات فارسی *

  5/2/1391: ، تاریخ پذیرش20/12/1390: تاریخ دریافت
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  .هایدگر و گادامر: ند ازا نمایندگان برجستۀ آن عبارت ، کههرمنوتیک فلسفی .2
  . ماس و آپل هابر: ند ازا نمایندگان برجستۀ آن عبارت که ،هرمنوتیک انتقادي .3

شناسـان،   شناسان، مورخـان، انسـان   عالقه و توجه به هرمنوتیک در میان منتقدان ادبی، جامعه
، ایـن امـر  با توجه بـه   ،بنابراین. است  گسترش و رشد یافتهپژوهان دین  و دانش ،متألهان، فالسفه

  . نماید میهرمنوتیکی در فهم متون بیش از پیش ضروري رویکرد 
  

  متن. 2
اســت کــه عمومــاً بــه ) hermeneuein(در فعــل یونــانی، هرمینــویین  ،هرمنوتیــک ۀکلمــۀ ریشــ

 ةبـه عقیـد  . »تأویل«نیز به ) hermeneia(شود و صورت اسمی آن هرمینیا  میترجمه » کردن تأویل«
 ةامـا دربـار   ،مشـتق شـده اسـت   » هـرمس «اسـم خـاص   هرمنوتیک از  ةبسیاري از متفکران، واژ

. دانند میاو را خدايِ خدایان  ،ونانیانه یجمل از ،بعضی. شخصیت هرمس اختالف نظر وجود دارد
داننـد   مـی وي را پیامبر یا بهتـر بگـوییم یکـی از پـنج پیـامبر اولـوالعزم        ،جمله مانویان از ،برخی

در اساطیر یونـانی،  . کنند میکیم و دانشمند تلقی گروهی دیگر او را ح .)20: 1380گران،  ریخته(
زنی و تجارت، خـداي شـبانان،    یونانیان او را خداي راه. اند هرمس را فرزند زئوس و مایا دانسته

هـاي   دانستند و او را با کفـش  میگویی  و آشنا به فن پیش ،نخستین چنگ و نخستین ناي ةسازند
رسـالت الهـی او بـود تصـور      ۀمخصوصـی کـه نشـان    دسـتیِ  بلند و چوب ۀدار و کالهی با لب بال
نفسـه وراي فهـم انسـانی اسـت      چه را فی شأن هرمس این بود که آن ،در نظر یونانیان. کردند می

با توضیح و تشریح خود، آن را به وجهی بیان کند که عقل بتوانـد درکـش    ،تغییر صورت دهد و
معرفـی   »کردن تأویل«، نام هرمس را نمودار از زبان سقراط» کراتیلوس« ۀدر مکالم ،افالطون 1.کند

و زبـان رمـزي    ،رمـزي دزدان، مغلطـه   بردن، زبـان  کردن، پیام گفتن، ترجمه سخن« اکرده و آن را ب
 ۀآوري هسـت  وري و زبـان  دانـی سـخن   مـی که  چنان«: نیز مرتبط دانسته و افزوده است »سوداگران
  .)6 -  5: ب 1378احمدي، ( »آن کارهاست ۀمرکزي هم

اند و وي را مظهر خرد و دانـش   هرمس را همان ادریس نبی دانسته مسلمانما اکثر حکماي ا
» ابوالحکمـا «و مالصدرا با صفت » الحکما  والد«عنوان   اکه شیخ اشراق از او ب اند؛ چنان تلقی کرده

ی که نام هرمس با حکمت و خرد پیوندي تنگاتنگ دارد موضوع این. کند مییاد » العلما عالمۀ«و 
اشـاره   الحکمـا  تـاریخ مثالً قفطـی در  . اند است که دانشمندان شرق و غرب بر آن صحه گذاشته

 تخراج علوم حکمت و علم نجـوم نمـود  اول کسی است که اس) ادریس(کند که آن حضرت  می
و به ثبوت رسیده از نقل اقدمین که ادریس «...  :گوید میوي در جاي دیگر  .)10: 1371قفطی، (

 .)16: همـان (» آورد) پدیـد (که خط و نوشتن پیدا کرد و مدارست کتـب بادیـد    اول کسی است
تأییـدي اسـت    ،واقع داند، در میکه قفطی در جاي دیگر هرمس را مسلط بر هفتاد و دو زبان  این
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  .)71: 1353نصر، ( بر دو قول قبلی او
شـمندان و  نـزد مسـیحیان و دان   در نیز نام هـرمس  ادر غرب و در قرون وسط ،سوي دیگر از

رنسـانس،   ةدر دور ،کـه  چنـان . شـد  مـی چنین یهودیان بانی و مؤسس حکمت و علـم تلقـی    هم
  .)60: همان(شمردند  میدانش و خرد  دار بسیاري از فالسفه و دانشمندان هرمس را مشعل

حکمـت و خـرد و   «بینیم وجه مشترك تمام تعبیرهـاي فـوق از هـرمس در     میطور که  همان
و ترجمـه و   ،گفـتن  نوعی بـا مفـاهیم نوشـتن، سـخن     بهسه   شود و این هر میاو خالصه » دانش
هرمنوتیک از هرمس مشتق شده است  ةاگر بپذیریم که واژ ،بنابراین. کردن در ارتباط است تأویل
گفـتن و   ترین شأن هرمس هم با توجه به علم و خـرد او ایـن بـوده اسـت کـه بـه سـخن        و مهم
یابیم که هرمنوتیک و تأویل موضـوعی اسـت بـس اسـتوار و      می کردن روي بیاورد، پس در تأویل

  . نجار و درضمن مهم و قابل تأمله به
بس دراز دارد و شاید بتوان گفت که در  اي همعناي تأویل یا تفسیر باطنی، پیشین به ،هرمنوتیک

داشت و مؤسس  اي هشود که به تأویل عنایت ویژ میتاریخ مدون و مکتوب فلسفه با فیلون آغاز 
  . و مروج سبک تأویلی در تفسیر کتب مقدس بود

 دان هاور در عنـوان طـوالنی کتـاب   . سی. جی .که ظاهر شد بود م  1654بار در سال  نخست
  بـار از  کشـور مـا نیـز نخسـتین     ۀاهل فلسف. استفاده کرد )hermeneutica( هرمنوتیکا ةاز واژ خود

  . طریق مرحوم احمد فردید با اصطالح هرمنوتیک آشنا شدند
هـا و   هرمنوتیک آشـنا شـویم، بایـد متـرادف     ةتر با واژ اللفظی بیش اگر بخواهیم از نظر تحت

ــاسِ ۀدر رســال. هــاي آن را برشــمریم معــادل ــه  بــاري ارمینی ــر لفظــی«ارســطو، تأویــل ب » تعبی
)enanciation( ترجمه شده است ) ،دقـت  «هرش هرمنوتیـک را   ،سوي دیگر از .)28: 1377پالمر

  .)592: الف 1378 احمدي، ( امدن می» توصیفی
گاه تأویل، تفسـیر، تشـریح، توضـیح مـتن، خـوانش،       ،ترتیب اولویت به ،چنین هرمنوتیک هم

نامیـده  » انطباق«درستی  گاه به. شود میسادگی نقد نیز خوانده  تحلیل، تخمین، برداشت و حتی به
است و شناخت یعنـی  » انطباق«در حکم یک  ،به این معنا که هر تأویل، مثالً اثر هنري 2شود؛ می

ایـن   ةنگارنـد  ةبـه عقیـد   ،اما. کننده کردن موضوع شناخت با موقعیت و افقِ زندگیِ تأویل منطبق
هرمنوتیـک باشـد؛ چراکـه در     ةتوانـد معـادل خـوبی بـراي واژ     می 3»تعلیق معنا«سطور، عبارت 

امکـان  » ق معنـا تعلیـ «هرمنوتیک معنی همیشه معلق و در حرکت است نه ثابت و معـین و ایـن   
  4.سازد مینتیجه تفسیرهاي مختلف از یک متن را میسر  هاي گوناگون و در برداشت

واقـع چیسـت و چـه معنـایی از نظـر       بهباید بدانیم که هرمنوتیک  ،حال، بعد از این مقدمات
  تواند داشته باشد؟ میاصطالحی 
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یم که هرمنوتیک عبـارت  گوی میچنین  ،اگر بخواهیم به زبان ساده هرمنوتیک را تعریف کنیم
هرمنوتیک کاوشـی اسـت    ،بیانی دیگر به. رساندن معناي پنهان متن ظهور کردن و به است از آشکار

شـده و آشـکار    کس شـناخته  راحتی و براي هر که به ،ل معانی پنهان و باطنی راکه در طی آن مؤو
در  ،تـوأم اسـت کـه   » ییگشا رمز«پس علم هرمنوتیک همواره با نوعی . رساند میظهور  به ،نیست
  ایـن   بـر . کنـد  مـی اللفظی آشکار  تحتهاي  داللت راهاي ضمنی  سطوح داللت یا داللت ،طی آن
حضور به غیاب، از چه نیست، از  چه هست به آن بردن از آن پی«هر تأویل عبارت است از  ،اساس

  .»هاي دیگر و از مدلول به مدلول ،دال به مدلول
ـ   آزمودن این معناست که شخص، همهرمنوتیکی همواره  ۀتجرب  ۀچون کسی کـه از دامن

گاه براي  گیرد و هیچ میتري قرار  تر و در افق گسترده رود، پیوسته در منظر وسیع میکوهی باال 
که تجلـی   ،از وجود اي هاو این امکان نخواهد بود که کل وجود را نظاره کند، بلکه فقط بهر

ل در چه مؤو واقع هر در. او خواهد بود ةاست، بهر کرده و با خفاي خاص همان مرتبه همراه
شـود، حیـرت او نیـز     میتري براي او باز  تر پیش برود، چون فضاي بیش فرایند تأویل بیش

 ،میشل فوکو نیز. بیند میکه خود را در میان انبوه معانی و تفسیرها غرق  شود؛ چرا میتر  افزون
داند، حرکت تأویل را حرکتی  میفاري تا اعماق را ح کننده که یکی از وظایف تأویل ضمن این

باالتر، ژرفاي زیر   اندازه  هر ،دهد تا میرود و امکان  میکند که مدام باالتر  میرو به باال ذکر 
  .)182: 1379، نیچه و دیگران( گسترده و باز شود ،چه آشکارتر نحوي هر به ،پاي

کتـاب  تفسـیر   ةخصوص دربـار  هبمطرح شد، » تفسیر« ةهرمنوتیک نخست در محدود ۀلئمس
هرمنوتیـک بـه اصـول     ۀکلم ترین فهم ترین و محتمالً هنوز هم شایع میطوري که قدی ، بهمقدس
  .اشاره دارد کتاب مقدستأویل 
مـدرن   براي هرمنوتیـک  »تأویل« ةسنتی و واژ براي هرمنوتیک ،در اغلب موارد ،»تفسیر« ةواژ

تر از مفهوم تأویـل   ا و مرز تفسیر بسیار محدودتر و باریکمعن ،در هرمنوتیک سنتی. رود میکار  به
  ساختن هـر آن  مترادف آشنا تفسیرْ ،از دید هرمنوتیک سنتی ،چنین هم. در هرمنوتیک مدرن است

رسد؛ درست همان تعریفی که ریکـور در   مینظر  اول غریب و ناآشنا به ۀچیزي است که در وهل
چه بیگانـه و غریـب    ساختن آن آشنا ۀمنزل به«که برداشت ارائه کرده است » برداشت«معناي سنتی 

  .)210: 1378هوي، ( »رود میکار  است به
 ؛در چند سطر فوق، هرمنوتیک به دو بخش سنتی و مدرن تقسیم شـد  شود، دیده می که چنان

هاي بـین ایـن    زیرا تفاوت ؛نماید میبندي و تجزیه در باب هرمنوتیک ضروري  و البته این تقسیم
بنـدي بـاقی    در ایـن دسـته  را گونـه تردیـدي    قدر منطقی و مستدل است کـه جـاي هـیچ    ندو آ

  .گذارد مین
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 وجـه  هـیچ   بـه ترین تفاوت هرمنوتیک سنتی و مدرن در این است که هرمنوتیـک مـدرن    مهم
هرمنوتیـک   ،واقع در. آورد میتاب ن ،که مطابق با نیت مؤلف باشد اي هگون هم به آن ،معنایی را تک

را در ... ماخر، دیلتاي، اسـپینوزا و    هاي امثال شالیر ا تصدیق و تأیید تعدد معانی، دیدگاهب ،مدرن
تـرین ارزش و اعتبـاري    مثالً هرمنوتیک مدرن دیگـر کوچـک  . گیرد میمعنایی به سخره  باب تک

هر جمله، حقیقت جمله است و تأویل «اسپینوزا و امثال او قائل نیست که معناي  ۀبراي این جمل
 ،بـر همـین اسـاس    .)509: الـف  1378احمـدي،  (» معناي پژوهش معناي حقیقـی مـتن اسـت    هب

 حالی شود، در» آفریده«باید ) و نه لزوماً یک معنا(آنند که معناها  پردازان هرمنوتیک مدرن بر نظریه
معنایی که مد نظر مؤلف بـوده   یعنی درست تک ،که دانشمندان هرمنوتیک سنتی معتقدند که معنا 

  .شود» کشف«باید  ،است
بـراي درك و فهـم    ،چند ویژگی و خصوصیت اساسی دارد که) مدرن(هرمنوتیک  ،حال هر به

  .رسد مینظر  ها الزم به بهتر هرمنوتیک، دانستن این ویژگی
پردازد؟ جواب این سؤال را  میباید بدانیم که اصوالً چرا آدمی به تأویل  ،قبل از هرچیز )الف

شـأن  «در مواضع متعدد، نفس آدمی و حقیقت وجودي او را داراي  او،. بیمیا میهایدگر  ۀدر گفت
 ،اش شـأن تفسـیري دارد   جایی که حقیقت وجودي از آن ،آدمی هایدگر، نظر به. داند می» تفسیري

 »تفسیر حقیقـت وجـود آدمـی   «که هرمنوتیک چیزي نیست جز  آورد؛ چرا میبه هرمنوتیک روي 
)Fowler, 1993: 110(. کنـد و تأویـل مـتن     مـی ا کشف باطن متن، باطن خود را کشـف  ب ،لمؤو
ل نیست کـه معـانی پنهـان    در تأویل، تنها مؤو ،عبارت دیگر به. تأویل و تفسیر روح است ۀمنزل به

سـازد و   مـی بلکه شعر هم معانی بالقوه و استعدادهاي ذهن او را شـکفته   ،کند میشعر را کشف 
بودن حقیقـت وجـود آدمـی     ل دقیقاً مرهون خاصیت تفسیريتأوی بخشد و این ویژگیِِِِ میفعلیت 

  .است
آنـدره   زیبـاي  ۀشأن تفسـیري دارد، جملـ    میهایدگر که حقیقت وجود آد ۀدر تأیید این گفت

» کنـد  مـی انسان اساسـاً آن چیـزي اسـت کـه پنهـانش      «: کردنی است که تصریح کرده مالرو نقل
توان آشـکار   میفقط با کمک تأویل و تفسیر  حال، این معانی پنهان را .)43: ب 1378احمدي، (

 جـایی   تـا  ،بنابراین علت توجه هر انسانی به تأویل دقیقاً در حقیقت وجوديِ او نهفته است. کرد
  .آمیخته استتوان گفت که عنصر تأویل با سرشت و جوهر او در میکه  

کثـر مـتن و   ت. وجـود نـدارد  » کـالم نهـایی  «هرمنوتیک این است که  لُبحرف نهایی و  )ب
کشف معنـاي چیـزي    ،همین دلیل  به. ها تا ابد ادامه دارد ها و برداشت نتیجه گوناگونی خوانش در

دارد تـا   مـی بـر آن   مـا را  شناختی ما همواره موقعیت هستی. بار و براي همیشه ممکن نیست یک
 ةوزکـس در حـ   هـیچ . پایـان اسـت   از چیزها دریافت کنیم، پس رونـد تأویـل بـی    اي همعناي تاز
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تواند مدعی شود کـه حقیقـت فقـط در اختیـار وي اسـت، زیـرا در هرمنوتیـک         میهرمنوتیک ن
دانـد   مین» من«شود که حقیقت را در سلطه و اختیار  میاز اندیشیدن و دیدن جهان آغاز  اي هشیو
 ةهـایی متفـاوت بـه انـداز     و کنش ،ها، باورها، انتظارها پذیرد که موجودي متمایز با خواست میو 
آپـل آن را   کارل اتو» حقیقت استعالیی« ۀاست که نظری اي هو این نکت گر حقیقت است بیان» نم«

  .کند میتصدیق 
بدین معناست که تفسیر مورد نظر تقریبی است از توافق یا نظر » حقیقت«طبق این نظریه،   بر

بلکـه   ،نیسـت » چیز در خود«در این دیدگاه، حقیقت معرف یک . ل مفسرانئامشترك اجتماع اید
در هرمنوتیـک و  » گفـتن  مـن « ،بنابراین .)80: 1365هوف، ( واقع تابعی از توافق اجتماعی است به

حـرف هرمنوتیـک    ،به قـول گـادامر  . تمام حقیقت را در اختیار خود دانستن تصوري باطل است
 ،ور ایـن   از. آیـد  مـی من کالم آخر را الزم ندارم، بـه کـارم ن  «این است که : نهایت ساده است بی

  .)245: 1378هوي، (» تواند ادامه یابد و هرگز به پایان نرسد میمکالمه 
دانسـتنی و   فرض به هرمنوتیک روي آورد که معانیِ نهـایی متـونْ   لی باید با این پیشهر مؤو

ل شدنی باشـد، مـؤو   بر فرض این هم که این معانیِ نهایی دانستنی و کشف. شدنی نیست کشف
ل درسـت از زمـانی آغـاز    شکست مـؤو . آید میکار او ن  عاقل به آن معانی نهایی نیاز ندارد و به

  .شود که مدعیِ شناخت معانی اصلی و نهایی متن باشد می
و عبـاراتی از ایـن دسـت    » شـده  معنايِ از پیش تثبیـت «گاه اصطالح  هیچ ،در هرمنوتیک )ج

ر آن است که متن را داراي معانی محدود و معینی بدانیم زیرا الزمۀ اعتقاد به این ام ؛وجود ندارد
ل قرار گیـرد و ایـن مطلـب    شده باید مورد توجه مؤو از پیش مشخص که مثالً یکی از آن معانیِ

دقیقاً خالف کنش هرمنوتیـک اسـت؛ آن هـم هرمنـوتیکی کـه شـعار خـود را تکثـر معناهـا و          
 ؛نتیجه ثبوت و قطعیـت آن  معنا و در ةشیدن دربارها قرار داده است، نه از پیش اندی بودن آن نسبی

توانـد   مـی هرگز ن کند که روش میهمین دلیل، بینش هرمنوتیکی مدرن بر این ادعا پافشاري  به ،و
  5.یابی به حقیقت باشد ضامن دست

همواره این سؤال در میان دانشمندان هرمنوتیک مطرح بوده است که هرمنوتیک کجا  )د
یکـی از   ،کند؟ پـل ریکـور   میعبارت دیگر، هرمنوتیک چه موقع ظهور  هب ،شود یا میآشکار 
شود  میهرمنوتیک جایی آشکار «کند که  میخاطرنشان  ،پردازان بزرگ هرمنوتیک مدرن نظریه

وي  .)75: 1375اکبري،  حریري(» سوي فهم بهتر وجود داشته باشد که حرکتی از بدفهمی به
ماخر به  از شالیر ،کند که میکه تصریح  وقتی، وق داردی دیگر عبارتی شبیه به جملۀ فیدر جا

نیچـه و  (شود که نخست تأویل نادرستی در کـار باشـد    میبعد، هرمنوتیک در جایی یافت 
طـور   آید این است کـه او بـه   میهاي ریکور بر مهمی که از گفته ۀنکت .)132: 1379دیگران، 



 
 

  1391بهار و تابستان ، اول، شمارة دوازدهمسال ، هاي علوم انسانی نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

داند که تأویـل   میفهم درست و بهتر  ها به میبدفه هرمنوتیک را تبدیلِ ۀضمنی هنر و وظیف
  .گیرد میفهم شایسته و صحیح شکل ن ۀهنجار نیز جز در سای هاستوار و ب
شـود کـه ادراك بـه پایـان رسـیده باشـد        میمعتقد است که تأویل در آن هنگام آغاز  کوهن

بـه   »شناسـی  معنـا «دانند که کار  میحتی برخی آغاز هرمنوتیک را زمانی  .)227: 1375احمدي، (
ه پشـت زبـان، جهـانی دیگـر وجـود دارد کـ       ،پایان رسیده باشد، زیرا ایـن گـروه معتقدنـد کـه    

  .معناشناسی از کشف آن عاجز است
که ادراك هر جـزء بـه شـناخت     دور هرمنوتیکی چیست؟ دور هرمنوتیکی یعنی این )هـ

ـ . شود مگر از راه فهم اجزا میکل وابسته است، اما کل دانسته ن الی سـاده کـه   این نکته با مث
کـه ایـن    اي همعناي یک واژه از راه فهم جملـ  :شود میماخر مطرح کرده بهتر دانسته  شالیر

شـود کـه    مـی  شود، اما معناي یک جمله فقط وقتی دانسته میواژه جزئی از آن است دانسته 
عنوان یک اصـل و   به ،دور هرمنوتیکی. آن هستند شناخته شود ةمعناهاي واژگانی که سازند

ه، دو نتیجه و پیامد دارد که اتفاقاً این دو نتیجـه در شـناخت و فهـم بهتـر هرمنوتیـک      قاعد
. کنـد  مـی که دور هرمنوتیکی امکان یک شروع مطلق را منتفی  یکی این: مد و مفید استاکار

  .ها که دور هرمنوتیکی شاهد و دلیلی صادق تواند بود بر کثرت ناگزیر تأویل دوم این
تنها در متن و نوشـتار   هرمنوتیک این است که امروزه هرمنوتیک نه ةباربسیار مهم در ۀنکت) و

توانـد نقـش    مـی  ،...مثل موسیقی، فیلم، نقاشی، عکـس و   ،هاي دیگر بلکه در گفتار و تمام زمینه
تـوان ایـن    مـی شـود، بلکـه    مـی رو موضوع تأویل دیگر به متن خالصه ن هیچ پس به. داشته باشد

تعمـیم داد و از سـخن، کـنش، رویـداد، هنجـار، بـاور و بسـیاري         موضوع را در موارد متعددي
 ،قدر وسیع و گسترده شده اسـت کـه   هرمنوتیک آن ۀحتی امروزه دامن. چیزهاي دیگر نیز یاد کرد

 ،انـد  که کانگیم، کوهن، فیرابنـد، فوکـو و دیگـر متفکـران امـروزي تـاریخ علـم نشـان داده         چنان
عنـوان   بـه  ،»هابرمـاس « الًمث. ز آرمان و خیالی بیش نیستنی» سخن علمی«در قلمرو » معنایی تک«

. کار گیـرد  شناسی علوم اجتماعی به تأویلی را براي روش اي هدر پی آن است که نظری ،پژوه جامعه
بار پا را فراتر از این گذاشته و مباحـث هرمنوتیـک را صـرفاً بـا علـوم اجتمـاعی و        حتی او یک

کـه فقـط بـا صـدق و      ،»تاریخ«یابی هرمنوتیک در علمی چون  شاید راه. داند میتاریخی سازگار 
آور بنماید، اما از پذیرش این مطلـب چـاره و    کمی شگفت ،کذب حوادث و وقایع سروکار دارد

تر از آن حدي است که در ذهن  هرمنوتیک بسیار گسترده و وسیع ۀگریزي نیست که امروزه دامن
بـار هـر دو تصـور     که یـک  ،دانتو که سخن نه اینپردازان این علم متصور شده است؛ مگر  نظریه

کند، دلیلـی بـر جامعیـت و شـمول علـم       میرا رد » مورخ آخر«و » مورخ کامل«آرمانی و خیالی 
توان هرمنوتیک را چون گادامر ملک  میپس دیگر ن. هرمنوتیک حتی در علمی چون تاریخ است
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طـور کلـی دانسـت، بلکـه از آن      یا حتی مطالعات ادبی بـه  کتاب مقدسطلق تتبعات مربوط به م
  . استفاده کرد ،حتی مکالمه گونه بیان بشري، توان در تفسیر هر می

نماید، اما دریغـم آمـد کـه     میعربی کمی نامناسب   ها، ذکر نظر ابن در میان این نظریه ،چه اگر
ن او در چندین قرن قبـل بـا جدیـدتری    ةکه عقید نقل نگردد؛ چرا» شمول تأویل«رأي او در باب 

گویـد کـه عمـل     مـی او . سانی دارد شمول و جامعیت تأویل هم ةنظریات هرمنوتیک مدرن دربار
چه حیات ارضی آدمی را احاطه کـرده   آن ۀنمودهاي طبیعت و هم ۀتوان در مورد هم میتأویل را 

هـم   آن ،عربی در باب شمول تأویـل   راستی که این نظر ابن به .)123: 1361نصر، (است اجرا کرد 
شـگفتی هـر انسـان منصـف و آشـنا بـه مبحـث هرمنوتیـک را          ،صد سال پیش ود هفتدر حد

  . انگیزد میبر
که مـا آدمیـان در زنـدگی خـویش و در      میهنگا چیست؟ )هرمنوتیک(اهداف تأویل  )ز
آن با تأویل مواجهیم، چه خوب است که اهداف آن را نیز دریابیم و بدانیم که  ۀلحظ به لحظه

  تواند داشته باشد؟ میمان  براي ما و زندگی اي هد به آن چه فایدهمه تأکی  تأویل و این
توانیم ایـن عبـارت    میدارد که  اي هجمل ،یه آلن روب گري هاي رمان معرفیدر  ،روالن بارت

گوید هنر این نویسنده در این است  میوي . اول بدانیم ۀترین هدف هرمنوتیک در درج او را مهم
بـارت   ۀایـن جملـ   .)430 -  429: ب 1378احمـدي،  ( ببینـد  اي هازکه توانسته دنیا را به شکل تـ 

بـار   کوشد کـه در هـر   میل در تأویل، مؤو ،گر هدف اصلی هرمنوتیک است؛ چراکه خوبی بیان به
نتیجـه   به مـتن و در  اي هکه با برداشت قبلی تفاوت دارد، شکل تاز ،تأویل و برداشت خود از متن

که جهان را به شکل تازه و متفاوت بـا دیگـري دیـدن،     هم اینم ۀنکت. به دید خود از جهان بدهد
خصوص در این عصر، امري الزم و بخردانه است، زیرا عصر ما به قول جیانی واتیمـو، عصـر    به

و کـردن تفسـیرها    در عصر تأویـل، نـو   ،زیستن ۀو الزم) 10: 1384حنایی کاشانی، ( تأویل است
  .تعبیرها در موارد گوناگون است

منظور مقابله با تصور رایج از  به ،موجود است ةافتاد هاي جا تأویل براندازي روش هدف دیگر
به این معنی که همیشه هرمنوتیک کار بازسازي و تقویت را برعهده ندارد، . قطعیت و ایقان معنی

حـال    عـین  کـه در  ،هـاي غلـط   بلکه گاه دقیقاً هدف خـود را برانـدازي و حـذف بعضـی روش    
  .نددا می ،اند متداول

 ،بیـان دیگـر   بـه . واداشتن اسـت  سخن متن را به ،فوبه قول تزوتان تودور ،آرمان دیگر تأویل
نویسـنده اسـت    شـدن نتیجـه محو  بـه دیگـري و در   و صورت آرمانی تأویل وفاداري به موضوع

زعم برخـی از دانشـمندان    به ،باید بگوییم که ،فودر تأیید سخن تودور .)16: 1379ف، وتودور(
گو و مکالمـه  و دیگر به گفت با یک» لمتن و مؤو«تأویل فرایندي است که در طی آن هرمنوتیک، 
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. چندان با مؤلف و نیت او در هنگام خلق اثر کـاري ندارنـد   ،گوو در طی این گفت ،پردازند و می
کشد، زیرا چندان اعتقـادي   میرا پیش » مرگ مؤلف«همین دلیل است که روالن بارت موضوع  به

سـرانجام اصـحاب نقـد نـو و     . هاي اثر ندارد ر مؤلف در تأویل و گشودن ابهامبه وجود و حضو
 6.باشد» انسجام متن«ساختن و کشف  گادامر نیز برآنند که هدف تأویل باید آشکار

  
  گیري نتیجه

  :شود میهرمنوتیک مطرح شد در پنج بند خالصه  ةچه در این مقاله دربار در پایان، تمام آن
کیب افق معنایی متن است و دخالـت ذهنیـت مفسـر یـک واقعیـت      فهم متن محصول تر .1

  .ناپذیر است اجتناب
کـاري بـا     ها با متن، مفسر داوري جا که تفسیر متن عبارت است از ترکیب پیش ز آن ا .2

بـه قـول    ،هـا  فـرض  پیش. قصد و نیت مؤلف ندارد و مؤلف، خود، از خوانندگان متن است
 ,Eliade(روند  میشمار  بلکه شرط الزم آن به ،فهم نیستند تنها سد و مانعی براي نه ،هاروي

1986: 284(. 
مـتن وجـود    ةهاي مختلف دربار هاي آنان، تفسیر و تأویل فرض دلیل پیش به تعداد افراد، به .3

  :به قول حافظ. آید می پدیدهاي متعدد  ها و خوانش قرائت ۀلئجا مس همین  دارد و از
  ین عجبیک قصه بیش نیست غم عشق و ا

  
  شـنوم نـامکرر اسـت    کز هـر زبـان کـه مـی      

تواند مدعی شود که تمام حقیقت را یافته است؛ زیرا اسـاس   میکس ن هیچ ،در هرمنوتیک .4  
بـاز   ،چند که زیاد و متکثر باشد هر ،هاي افراد مختلف ها و انگاره این علم بر آن است که برداشت

متـأوالن بعـدي و    ةودن زوایاي دیگـر بـر عهـد   نمایاند و گش میاز حقیقت را  اي ههم فقط گوش
  :به قول حافظ. آیندگان است

  نهایت کز زلف یـار گفتنـد   این شرح بی
  

  ست از هزاران کاندر عبارت آمدا حرفی  
   :حافظباز هم به قول  و و فرجامین وجود ندارد ،ثابت، نهایی در هرمنوتیک، فهمِ .5  

  گوي من و معشوق مرا پایان نیسـت و گفت
  

ــام   آن   ــذیرد انجـ ــدارد نپـ ــاز نـ ــه آغـ   چـ
   

  نوشت پی
یکـی از اهـداف اولیـه و مهـم هرمنوتیـک امـروز        ،یعنی شأن هـرمس از نظـر یونانیـان    ،مذکور ۀجمل. 1

  .شود میمحسوب 
. خوانـد  می» تطبیق«جا طرز تأویل صوفیانه را  خویش، یک تأویالت ۀدر رسال ،عبدالرزاق کاشانی. 2
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بین دو کتـاب آفـاقی و   » تطبیق«نزد ارباب باطن و اهل طریقت،  در ،حیدر آملی هم تأویل را سید
که   حالی در ،رو تطبیق نامیده شده است که در تأویل این  تأویل از ةشاید واژ. کند میانفسی معرفی 

دیگر نوعی  با یک ،از جهت دیگر ،گمان اند، بی ظاهر و باطن از یک جهت در مقابل هم قرار گرفته
  .دیگرند مکمل یک ،باشد يدیگر یک منافی  که هر بدون این ،رند وسانی دا تطابق و هم

را » بحر معلق معانی«و » بحر معانی«دو ترکیب شگفت  ،در چندین قرن قبل ،که مولوي جالب این. 3
گر این مطلب  سوي موالنا بیان  کاربرد این دو ترکیب از). 248 /3 :1363 ،مولوي( کار برده است به

اند؛ نه ثابت و  معلق و در نوسان) طوري که در هرمنوتیک امروز مطرح است نهما(است که معانی 
خورد، عبارت زیباي استاد شفیعی کدکنی  میبر» بحر معانی«گاه به ترکیب  هر ،نگارنده. بدون تغییر

 شـود، در  مـی در معنی دقیق کلمه در شعر مولـوي دیـده    ‘بحر’«: آورد که میباره به یاد  این  را در
ند و هیچ آب و موجی در آن بحرها ا هاي شعر، بحرها فقط بحر عروض در غالب دیوان ،صورتی که

  ).400: 1373 شفیعی کدکنی،(» شود میدیده ن
هرمنوتیـک را بـه همـین     ةبه نظر برخـی از محققـان، بهتـر اسـت واژ     ،باید متذکر شویم که ،نهایت در. 4

 ةبپرهیزیم؛ زیـرا آن برابرهـا رسـانند   ... فسیر و آن به تأویل و ت ۀکار ببریم و از ترجم صورت فرنگی به
  .شوند میها هم  میمعنا نیستند و حتی موجب برخی بدفه  میتما

: شـود  مـی در این جمله خالصه  )Truth and Method(تمام کتاب حجیم و درعین حال پیچیدة گادامر . 5
ان کتـاب چنـدان سـازگار    ؛ عبارتی که در نگاه اول بـا عنـو  »توان به حقیقت دست یافت میبا روش ن«

  . نیست
کنند  میکه گادامر و اصحاب نقد نو به وحدت و انسجام متن معتقدند، گروهی دیگر استدالل   حالی در .6

ساختن این نکته است که متون داراي تضادند و انسجام ندارند تأویل عیان که هدف.  
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  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهاي علوم انسانی متون و برنامه نامۀ انتقادي پژوهش
  116 -  97صص ، 1391بهار و تابستان ، اول، شمارة دوازدهمسال 

  طنین وطن در اشعار آنّا آخماتووا
  1»رکوییم«منظومۀ  بررسی و تحلیل

  *پور مرضیه یحیی

  ***کریمی مطهراله  جان ،**آباد زینب صادقی سهل
  چکیده

هـاي مختلـف وطـن و      آنّا آخماتووا، شاعر سدة بیستم روسیه، در اشعار خود بـه جلـوه  
وضـعیت اجتمـاعی دورة حیـات شـاعر در روسـیه از عوامـل       . پایداري پرداخته اسـت 

در اشعار . اي داشته است  ش بود که در اشعارش بازتاب ویژها آثار و زندگی درتأثیرگذار 
 هـاي  مضموناریخ روسیه در دورة حکومت استالین منعکس و طنین وطن از ت ،آخماتووا

و زنـدگی بـراي او    ،بدون وطن، عشق، خانواده ،طوري که  به ؛خاص اشعار او شده است
حکومـت  «انگیـز او بـا سرنوشـت تلـخ کشـورش در دوران        سرنوشت غم. معنا نداشت

زنـدگی پرمشـقت و پـر فـراز و     در آثار او، انعکاس . استالین پیوند خورده بود» وحشت
» رکـوییم «مقاله منظومـۀ  در این . قابل مشاهده است اعنوان یک زن، آشکار  به ،نشیب وي

)Requiem(، ،عناصـر   همنظومـ  این در. است شدهبررسی  یکی از مشهورترین آثار شاعر
 بازتاب سیماي زنانـۀ شـاعر   که  ؛ درحالیاند شدهدیگر ادغام  شعر حماسی و تغزلی با یک

که شاعر به پشتوانۀ روح زنانۀ خـود   اي حماسه با بار عاطفی ؛ وشود دیده می نیز آشکارا
به سبکی خاص و نو در ادبیات روسیه تبـدیل شـده    ،به حوادث حماسی بخشیده است

  .درهم آمیخته است ،حماسه در اشعار او با رنج و تنهایی، اما با مقاومت و امید. است
  .»رکوییم«ري، آنّا آخماتووا، زن، وطن، ادبیات پایدا :ها هژکلیدوا

  
  مقدمه. 1

                                                                                                     
  myahya@ut.ac.ir) مسئول ةنویسند( ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران ، دانشکدة زبانوسیر استاد گروه زبان و ادبیات *

 zhsadeghi@yahoo.com) س( هیئت علمی دانشکدة ادبیات دانشگاه الزهراعضو  **
  jkarimi@ut.ac.ir ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران استاد گروه زبان و ادبیات روسی، دانشکدة زبان ***

 2/3/1391: ، تاریخ پذیرش29/11/1390 :تاریخ دریافت
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از مفـاهیم بنیـادین پایـداري و مقاومـت در     ...  خـواهی، سـوگواري و    پرستی، آزادي  جنگ، وطن
 ،گـردد کـه    نوعی سبک ادبی اطالق مـی   اشعار جنگ عموماً به. شود  ها محسوب می  فرهنگ ملت

گـردد و    ایجاد مـی  ،روهاي خارجی یا عوامل داخلیهنگام فشارهاي روحیِ ناشی از استبداد نی  به
درگیـر     ها آنهایی که شخصاً با   اصوالً ادبیات پایداري به مدد الهام نویسنده از احساسات و آرمان

  .یابد  بوده یا شاهد آن بوده است ماهیت می
بسـیاري از  هرچنـد   .هـا   اي بود براي بیان آالم و رنج  روسیه وسیله ةشعر در دوران استبدادزد

پژمرده شـدند یـا بـا تبعیـد و مهـاجرت مهجـور        ،نشکفته ،هاي متعالی در دوران استالینی  قریحه
حضـور  اي   هاي شفاف و برجسته  چهره ،روسیه انۀپرست  شعر وطن در حوزة ،این وجود ماندند، با

گرفتـه و عاشـقانه   دسـت    دوش مردان قلم به اند و هم  سهم نبوده  که زنان نیز در این میان بی دارند
 ، اولگـا برگـولتس  )Марина Цветаева( تایوا  زنانی مانند مارینا تسوه ؛اند  براي سرزمینشان سروده

)Ольга Бергольц( جـاودان اي   که براي مـردم روسـیه بـه اسـطوره     ،اما یکی از این زنان . ... و 
 .است )Анна Ахматова(تبدیل شده است، آنّا آخماتووا 

هاي حساس، استعداد افراد بیش از هـر زمـان     در موقعیت ،  فت که در هر جامعهشاید بتوان گ
در  .شـود   کار گرفته مـی  هن بیش از هر زمان دیگري بناهاي آ  آید و ظرفیت  فعلیت درمی دیگري به

از ایـن قلمـرو    هـم تابـد و زنـان     آلودگی را برنمی  اي سکون و یأس  هیچ جامعه ،دوران جنگ نیز
خـویش احسـاس خطـر کننـد و        که براي وطن  هنگامی ،  ها آنهاي حساس   اندیشه. دخارج نیستن

ابزار و سالحی بازدارنـده رخ   ۀمثاب  عقاید و باورهاي خود را در معرض تاراج و نابودي ببینند، به
 .آورنـد   و پایـداري را فـراهم مـی    مقاومـت و پایداري، موجبـات   ،با بیان اعتراض، مقابله ،نموده
ها،   بردن زیباترین تعبیرات و فاخرترین واژه کار هبا ب ،افروز آنان  هاي آتش  اي حساس و سینهه  روح

نمایاند و سالمت روحی جامعه را تقویت   هاي معنوي انسان می  حساسیت خود را در برابر ارزش
  . نماید  می

او متجلـی  و رقـت احسـاس    ،هاي آنّا آخماتووا، ظرافت روح، لطافـت ذوق   در سراسر نوشته
نمـود،    مـی  پنهـان  اندر هنگام جنگ، از دیدگاه مرد ،ها و لطایفی که شاید او با بیان زیبایی. است

ایـن نـوع ادب در    ۀبرجسـت  ةخویش رونق بخشید و چهـر  ۀادب سوگواري و مرثیه را در جامع
  .روسیه گردید

هـاي شـاعر در     شههاي مختلف و اندی  به تناسب جریان ،هاي پایداري در اشعار شاعران  جلوه
در شـعر   ،جنسیت شاعر ۀواسط  گیرند، ولیکن تموج عاطفی به  هر دوره، رنگی خاص به خود می

 .گیرترین و متمایزترین نوع شعر پایداري را در ادبیات روسیه ایجاد نموده اسـت  آخماتووا، چشم
ي میهنـی،  هـا   آخماتووا به پشتوانۀ روح زنانه و لطیف خود و تجربیات شخصی خویش در جنگ
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بـا تحکـم و صـالبت     ،ازسویی دیگر ،با تلطیف واژگان و کاربرد کلمات لطیف زنانه و ،ازسویی
او  ۀحماسـ  .یک انسان معترض به استبداد، سبکی خاص و نو را در ادبیات روسیه آفریده اسـت 

 حـوادث  ۀشهرزادي است کـه قصـ   ،سو  از یک ،گویی شاعر ؛گر روح زنانه و دردمند اوست بیان
پروایـی سـالح     چون شاعري دردآشنا با بی ،ازسوي دیگر ،گوید و  عصر خویش را بازمی ۀانظالم

سـراید و علیـه     و اعدام مـی  ،دست گرفته و با لحنی قاطع و پرصالبت از جنگ، اسارت  قلم را به
عصرانش   کند و فرهنگ پایداري و مقاومت را در میان ملت و هم  استبداد عصر خویش طغیان می

  .دهد  میترویج 
نمـود و   شـان آنّا آخماتووا مصداق و نمونۀ آن دست از شاعرانی اسـت کـه پایـداري در آثار   

زنـدگی فـردي و   . در دوران استالین، اعدام و حبس خطري فراگیر بود. جلوة خاصی یافته است
هـم از ایـن خطـر در امـان      او اجتماعی آخماتووا نیز حکایت از آن دارد که دوستان و نزدیکـان 

گرفته بود بیگانه نبـود و آن را کـامالً    ند و شاعر از درد و رنجی که سیل عظیم مردم را دربرنبود
همسر اول شاعر، تبعیـد   ،)Николай Гумилёв(شدن نیکاالي گومیلیوف  تیرباران(نمود   لمس می

علت سرودن شـعرهاي    نویسندگان به ۀو حکم اعدام فرزند، حبس همسر سوم، اخراج از اتحادی
 ۀواسـط   شـاید بـه  . گیرند  قرار می ادب سوگ و مرثیه ةحوزاشعار آخماتووا در  ةعمد ....)و میهنی

طرح سوگواري در بـاب روزهـا و عزیـزان      غالباً به  ،در اشعار خود ،جنسیت شاعر است که وي
  .سراید  سرنوشت تاریک ملت خود را می ۀپردازد و مرثی  رفته و زندگی گذشته می ازدست

 ؛پردازد  می   ها آنه بررسی آثار حماسی آخماتووا و عناصر پایداري و مقاومت در این نوشتار ب
 ،است یافتهاختصاص  )"Реквием"(» سرود سوگواري/ رکوییم«قسمت عمدة آن به منظومۀ البته 
در روسـیه شـرح   » حکومت وحشـت «صورت روایی، درد و رنج ملت روسیه را در دوران   که به

نمادهـا و   ؛شـود   اشـاره مـی   اشـعار او  به نمادهاي پایداري و مقاومت در در این بررسی. دهد  می
اي   جنگ کلمـه    ها آنوطن است و در   کنندة روحی سرشار از عشق به وطن و هم مظاهري که بیان

 .آورد  و تنهایی را به همراه می ،است که با سه حرف خود دنیایی از خون، درد، حزن
تـرور  «عنوان شاعرِ شاهد حـوادث دوران    به ،، رسالت خود را»رکوییم«در منظومۀ  ،آخماتووا

 ،)ها  و مؤخره ،نامه  گفتارها، تقدیم پیش(منظومه از قطعات مختلف . به کمال رسانده است ،»بزرگ
و » روسیۀ معصـوم «اي است براي   اند، تشکیل یافته است و مرثیه  که در طی پنج سال سروده شده

در  ،انتها را متحمل و دچار سرنوشت هولناکی شدند و  ي که رنجی بیخاطرات هزاران هزار مادر
بـه   ،بدون اجـازة شـاعر   ،اولین نسخۀ منظومه در خارج از کشور. گریستند ،اندوه خود و سکوت

نگاشـت و   اندیشـۀ روسـی  شرحی بـر آن در روزنامـۀ    )Зайцев( زایتسف. چاپ رسید، که ب
ب آوارگـی را در آن  یهـا و مصـا    اچـار شـده بـود رنـج    را اثر بانوي ظریفی خواند که ن» رکوییم«
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بـود  » گـو   اي شـاداب و بذلـه    دوشـیزه «بـانویی کـه زمـانی     ؛متحمـل شـود  » شده روزهاي نفرین«
  .)86 :2002 ،استراخووا(

چـاپ نرسـید،      اي کـه در آن زمـان بـه     در مقاله ،1916در سال  )Мандельштам(ماندلشتام 
 2»خواهـد شـد   کبیـر  ۀیکـی از نمادهـاي روسـی    زودي بـه شـعر او  «: نویسـد   دربارة آخماتووا می

   .)381 :2001 ،اسمیرنووا(
  

  معرفی شاعر .2
سـاله   یک. دنیا آمد   به) فوارة بزرگ /بالشوي فانتان(در حوالی اودسا  1889آنّا آخماتووا در ژوئن 

ـ   ،بورگزدر نزدیکی پتر ،اش به تسارسکویه سیلو  بود که خانواده اولـین شـعر   . دنقل مکـان کردن
ــازده  ــود را در ی ــرود  خ ــالگی س ــکین   . س ــه از پوش ــراي او ن ــعر ب ــانتف  )Пушкин(ش و لرم

)Лермонтов( )ــه ــیه  ب ــاه ادب روس ــید و م ــري خورش ــن )تعبی ــه از درژاوی و  )Державин(، ک
دبیرستان را به پایـان بـرد    ،1907در سال . هاي مادرش آغاز شد  با زمزمه) Некрасов(نکراسوف 
با  1910در سال . منصرف گردید جا آن تحصیل در شکدة حقوق کیف شد، اما از ادامۀو وارد دان

تحـت تـأثیر   او . نیکاالي گومیلیوف شاعر ازدواج کرد و به دانشکدة تـاریخ و ادبیـات راه یافـت   
سـر آمـده     دورة سمبولیسم به که در آن زمان و، شاعر قرار گرفت) Аненский( اینّاکینتی آننسکی

 ایسـم   جملـه ماندلشـتام، مکتـب آکمـه     از ،چهار شـاعر مشـهور دیگـر    و همسرش اهبه همر ،بود
)Acmeism( بازتاب این مکتب در اشعار او تأثیر زیبا و مانـدگاري  . گذاري کرد  را در روسیه پایه
 ،1912در سـال  . ممتاز گردانیده است انشکه شعر او را در میان معاصر   طوري  جاي گذاشته، به  به

لـف   ،در همـان سـال تنهـا فرزنـد او     .به چاپ رسـید  )"Вечер"( شامگاهوعۀ شعر او اولین مجم
)Лев(، تسبیح، دو سال بعد، دومین مجموعۀ او. دنیا آمد   به )Четки(،  پـس از   ،به طبع رسـید و

چـاپ     را بـه  )Подорожник( بارهنـگ و  )Белая стая( دسـتۀ پرنـدگان سـپید    هاي کتاب ،آن
لنینگـراد   به گاه، ؛ آنناچار حدود چهار سال در تاشکند زندگی کرد  به ،یهنیبا آغاز جنگ م. رساند

 ،1964در سـال  . را بـه اتمـام رسـاند   ) "Поэма без героя"(» منظومۀ بدون قهرمـان «بازگشت و 
جـا بـه انگلسـتان رفـت و      المللی اتناتائورمینا به ایتالیا سـفر کـرد و از آن    براي دریافت جایزة بین

 در دچـار حملـۀ قلبـی شـد و     ،1965در پاییز . دریافت کرد ردآکسفاري از دانشگاه دکتراي افتخ
پس از گذشـت چنـدین دهـه، هنـوز هـم       ،سرنوشت آخماتووا. سال بعد درگذشت   حدود یک

بـودن   همسر او نیکاالي گومیلیوف شاعر را به جرم ضـد انقـالب   ،1921در سال . انگیز است  غم
. گیر و روانۀ اردوگاه شد پسرشان لف با اتهامی ساختگی دست ،1935در سال  ،تیرباران کردند و

گیر و به اعدام محکوم شد، امـا حکـم اعـدام بـه تبعیـد و کـار        مجدداً دست لف ،1949در سال 
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  .اجباري تقلیل یافت
از شوراي نویسندگان روسیه اخـراج   ،علت سرودن اشعار میهنی  به ،1946در سال  ،آخماتووا

یا حتی خواندن اشعار او ممنوع بود و مردم روسـیه حتـی از زنـده بـودن یـا       ها انتشار سال .شد
کردند که او نیز مانند سایر شـاعران و نویسـندگان آن     بسیاري گمان می. نبودن او اطالع نداشتند
طبـع     حیثیت شد و مجدداً اشعارش به ةبه او اعاد 1964وقتی در سال  ،اما ؛دوره کشته شده است

نماد انسانیت و شهامت گردید و راوي حوادث دوران خفقان استالینی  مردم روسیهدر نزد  رسید،
که شـاعر جـوان ایـوزف      هنگامی .دفاع از شاعران و نویسندگان جوان پرداخت   شناخته شد و به

  :محاکمه شد، تقاضاي آزادي او را نوشت و چنین سرود )Иосиф Бродский( برودسکی
  ریمگ  دیگر براي خود نیست که می

  دیدم  اما کاش بر این زمین نمی
  داغ زرین شکست را 

  که هنوز چین نخورده است اي ر پیشانیب
  )286 :2009 ،آخماتووا(

. و پـس از آن  ؛1914اشعار پیش از سـال   :توان به دو دوره تقسیم کرد  اشعار آخماتووا را می
د که عمومـاً بـه دنیـاي    شون  دورة اول اشعارش، در فرهنگ عامۀ روسی، اشعار زنانه محسوب می

موضـوع غالـب    عشـق تراژیـک   .شوند  ن محدود میناتأثرات عاشقانه و عشق تراژیک و ناکام ز
، آخماتووا با قریحـه و ذوق هنـري     ها آنرغم موضوع یکسان و مشابه  علی ،اند که  اشعار این دوره

نگ مضمون کلی آثـار او  وطن و ج ،1914اما پس از سال . بخشید  تنوع و تحول می   ها آنخود به 
طنین کلمـۀ وطـن در آثـار او    . شد آثار این و سیماي روسیه یکی از مسائل اساسی و بنیادي بود
در هنگـام محاصـرة    ،کردنـد و مـردم    حدي بود که سربازان اشعار او را در نبردهـا زمزمـه مـی     به

را براي مجروحان جنگـی     ها آنخواندند یا خود شاعر   براي تسلی خود می ،ها  هولناك در پناهگاه
  .)9 :همان(کرد   ها قرائت می  در بیمارستان

  
  پرستی در اشعار آخماتووا  بررسی موضوع وطن و وطن .3

تـري    صـورت جـدي    هاي جنگ و انقالب به  در ادبیات هر ملتی، موضوع وطن در بحران ،اصوالً
صـورت مبـرم شـکل      بیستم بـه  ةدر ادبیات روسیه نیز این موضوع در اوایل سد. گردد  مطرح می

کنستانتین . معادل مادر، سرزمین مادري، زمین و حتی همسر است ،در این اشعار ،روسیه. گرفت
در اشـعار او سـیماي وطـن    «اشعار آخماتووا اعتقـاد دارد کـه    ةدربار )Мачулский(ماچولسکی 

» هـم زمزمـۀ نیـایش    رسـد و   جنگ به گوش مـی  ةهمۀ کَرکنندهم  هم   ها آنشکل یافته است و از 
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انـد و شـدت     سایر منتقدان روس نیز او را شاعري واقعی قلمداد کـرده ). 97 :2002 ،استراخووا(
دربـارة   )Смолякова( اسـمالیاکووا  .)98 :همـان (انـد    سابقه دانسته  تأثرات انسانی را در آثار او بی

  : نویسد  موضوع وطن در اشعار آخماتووا چنین می
 ،انسـانی کـه  . گیري قابـل مشـاهده اسـت    طور چشم  موضوع آزادي درونی به ،ادر اشعار آخماتوو

رغـم نامالیمـاتی کـه در     علی ،بند بود و  نظر از فشارهاي اجتماع، همواره به عقاید خود پاي  صرف
پرستی در اشعار آنّـا آنـدریونا     موضوع وطن...   بینی خود را تغییر نداد  ش بود، جهانا مسیر زندگی

  .)13 :2006 ،اسمالیاکووا( است آمیختهو دردهاي درونی در ،ییبا مفاهیم رنج، تنها آخماتووا
بسـیاري  . آخماتووا از همان ابتدا انقالب اکتبر را نپذیرفت و همواره بر عقیدة خود باقی ماند

دند؛ اما آخماتووا انتخـاب خـود را   کراز نزدیکان و دوستان او به خارج مهاجرت و جالي وطن 
و هرگز حاضر به ترك میهن خود نشد؛ وطن روح و جان او بـود و بـا وطـن بـود کـه      کرده بود 

چیز براي او معنا و ماهیـت    هیچ گرفت و بدون آن  و فرزند برایش شکل می ،عشق، شعر، زندگی
که بدون روسـیه و   ،او .ترین تجلی را دارد عشق به میهن در اشعار او بیش ،همین دلیل  نداشت؛ به

چنـین  » ... در مـن صـدایی بـود   «در شـعر   ،1917توانست زندگی کند، در سـال    دور از آن نمی
  :سراید  می

  بخش  در من صدایی بود، تسلی
  به کنارم بیا: گفت  که مرا می

  کار و سوت و کورت را  و رها کن سرزمین گنه
  تغسیل خواهم کرد دستانت را ز خون

  و از قلبت برون خواهم کرد شرم سیه را
  اي مستور خواهم کرد  و به نام تازه

  . انگیز را  این درد و رنج وهم
  اما آسوده و فارغ

  خاموش کردم این آوا را به دستان خویش
  ام   تباه نخواهد شد روح آزرده

 زین کالم ناشایست
  )122 :2009 ،آخماتووا(

شود که با غم و انـدوه بـر پیکـرة آن      پرستی از مظاهر پایداري در این شعر محسوب می  وطن
شـعر کـالم ناخوشـایند و صـداي      شخصیت. آن بخشیده است   آلود به  زریق شده و رنگی حزنت

رها کند، اما او این » گناه«و » خون«کند تا روسیه را در   شنود که به او تلقین می  اي را می  اغواکننده
 معتقد است که احسـاس مقـدس پیونـد بـا     )Роговер(راگاور . کند  صدا را در خود خاموش می
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 :گویـد  و در جـایی دیگـر مـی    .)215 :2008 ،راگـاور (وطن در این شعر مـنعکس شـده اسـت    
بخش و   خواند، امید  می بخش است، صدایی که فرا  آورد که تسلی  خاطر می  آخماتووا صدایی را به«

مندانـۀ دیگـري را در    بـا فریـب و اغـوا، زنـدگی آرام و سـعادت      ،این صدا. بخش است  اطمینان
خواند و   میفراکند که به آزمایش   اغواي ابلیس را تداعی می »صدا«. دهد  یگر وعده میسرزمینی د

نمایـد،    معرفـی مـی   »کـار   سوت و کور و گنه«دهد، روسیه را سرزمین   دالیل محکمی را ارائه می
کـردن وطـن خـود     اگر شخصیت شعر از رها ،را دارد و »شده بر دستان خون ریخته«قصد شستن 
در  .»قلب شرم سیه را بـرون خواهـد کـرد   «دهد که از   اراحت است، وعدة یاري میشرمگین و ن
موضوع اغواگري بارها مورد توجه قرار گرفته است و آخمـاتووا نیـز از آن اسـتفاده     ،هنر روسیه
کـردن همـۀ    نویـد پـاك  . کند  و رنج را گوشزد می ،به قهرمان او شکست، درد »صدا«. کرده است

اما واکنش نویسـنده  . دهد  هاي گذشته را با نامی جدید می  وشاندن همۀ تلخیها و وعدة پ  گذشته
اي از قسـمت اول تفکیـک     که با فاصله ،در برابر این اغوا چیست؟ پاسخ او در قسمت دوم شعر

آغـاز   »امـا «صورت قاطع با   نویسنده پاسخ خود را به. و برّنده ذکر شده است آشکاراشده است، 
خواهـد ایـن کـالم      شخصیت شـعر نمـی  . ر نوعی تضاد دوگانه در اندیشه استگ کند که بیان  می

خـود را بـا ایـن     ةخواهد روح آزرد  نامد و نمی  می »ناشایست«او این کالم را . اهریمنی را بشنود
 مضـمون آن و  سـت محتواپرامـا   ،این شعر کوتـاه  .)211 -  210 :2000 ،راگاور(» وسوسه تباه کند

  .کند  ان به روسیه در روزهاي بحرانی را بیان میوفاداري به وطن و ایم
گسـترده از   یشـکل  بـه  آنْ و تاریخِ ،هاي بزرگ میهنی، موضوع وطن، فرهنگ  در هنگام جنگ

مهاجرت و واگذاشتن وطن  ،در شعري دیگر ،آخماتووا. هاي اساسی اشعار آخماتووا شد    موضوع
در ایـن شـعر، مهـاجران را     ،وي. شـمارد   مـی و آن را قبـیح   کند و سرزمینش را به بیگانه طرد می

  :اند  کند که در ظلمت قدم گذارده  آوارگانی خطاب می
کـه تـاریخ روسـیه را     ،نسـالن خـود    اند و از قطـار هـم    آوارگانی که در سرزمین بیگانه تنها مانده

ـ   محکوم بـه فنـا و فراموشـی شـده     »روز حساب«در    ها آن .اند  جدا افتاده ،سازند  می د و زنـدگی  ان
   .)62 :همان(است  »گنداب«سان  هشان نیز تلخ و ب  دنیوي

عناصـر   برچسـب بـا   1922منظور از این آوارگان، ادیبان و فیلسوفانی هسـتند کـه در سـال    
بـه قیمـت ایثـار و     ،ماندن و مقاومـت را  شعرْ شخصیت. دشمن، از روسیه مهاجرت کرده بودند

پرسـتی، تحقیـر     عی مرگ، یـادآوري عظمـت بربادرفتـه، وطـن    تدا. داند  برتر می ،کردن جوانی تباه
  . و غیرت ملی از نمادهاي پایداري در این شعر حماسی هستند ،دشمن

خـورد کـه در اشـعار      چشـم مـی    پرستانۀ آخماتووا، پیروي از دو نوع گرایش به  در شعرهاي وطن
کـه دالوري و قهرمـانی و    ،تـراژدي  مانند درك وقایع به :اند  هاي پس از انقالب نیز نمود یافته  سال
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سـاده و واقعـی    یشـکل   طلبد، و تالش براي بیان عشق به وطـن بـه    اندیشۀ متعالی معاصران را می
   .)62 :همان(

نیز حماسه با نوعی عشق غمناك نسبت به وطـن  » ... من نه آنم که جالي وطن کند«در شعر 
بالد و با لحنی راسخ و حماسی   لی خود میحال که به هویت م   درعین ،تلفیق یافته است و شاعر

شـده و روزگـار    جوانی تبـاه  ۀهاي فراوانی که در وطن دیده، مرثی دلیل مشقت  کند، به  از آن یاد می
با تلفیـق ایـن    ،سراید و  پایان و با لحنی سوزناك می  گذشته را نیز با اندوهی ژرف و بی ۀبربادرفت

  :فریندآ  نشین می دو لحن، آوایی تازه و دل
  من نه آنم که جالي وطن کند

  هاي گرسنه بسپارد تا بدرند سرزمینش را  و به گرگ
  و به تملق فاحش اجنبی دل نخواهم بست

  .نخواهم فروخت   ها آنام را به   و ترانه
  سوزانم هماره بر مهاجران،  دل می

  .سان زندانیان و محتضران هب
  راه تو بس تاریک است ،اي آواره

  .ستا   سان گندابی هگانه بو بوي نان بی
  جا در شرارة آتش اما این

  شود،  ماندة جوانی تباه می  پس
  .نشینیم  لیک ما به یک ضربه ز پاي نمی

  ما به روز حساب ایمان داریم
  ...هایمان تبرئه خواهد شد  و لحظه

  تر ز ما  اشک  بی ،در جهان ،لیک
  .تر ز ما کس نیست  و سربلندتر و ساده

  .)32 :2002 ،استراخووا(

گر عشـق او بـه    شود، بیان  سختی شنیده می  سان آوایی از پس قرون به هکه ب ،صداي آخماتووا
کـرده اسـت، تأسـف      تـرین دوره زنـدگی مـی     که در بحرانـی  از این ،وطنانش است و  وطن و هم

ـ  . دارم  من دست از سرودن برنمی«: خورد  نمی د سرودن خط ارتباط من با زمان و زنـدگانی جدی
هایی را کـه در تـاریخ قهرمـانی کشـورم طنـین افکنـده         نویسم، آن وزن  وقتی من می. ملتم است
کـه پـیش از آن    ها زیستم و دقایقی را شاهد بـودم   من خوشحالم که در این سال. کنم  زندگی می

  .)168 :1998 ،آگناسوا( »اتفاق نیفتاده بود
  



 41   مهدي سبزواري

  1391بهار و تابستان ، اول، شمارة دوازدهمسال ، هاي علوم انسانی نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

  آخماتووا» رکوییم«بررسی قطعات منظومۀ  .4
  سرود سوگواري/ رکوییم 1.4

یکی از بهترین آثاري است کـه بـه سرنوشـت ملـت روسـیه در دوران دولـت       » رکوییم«منظومۀ 
کلمۀ رکوییم در مسیحیت به نوعی مراسـم و موسـیقی مـذهبی اطـالق     . پردازد  توتالیتاریستی می

مرثیـه و  تـوان آن را تقریبـاً معـادل      و مـی  شـود  اجـرا مـی  شود که براي آرامش روح متـوفی    می
منظومـه نقطـۀ اوج آثـار     ایـن  ).675 :2001 ،وفگـ اوژی(سوگواري و یا سرود عـزا تلقـی کـرد    

صورت روایـی درد    شود و ترکیبی از قطعات حماسی و تغزلی است که به  آخماتووا محسوب می
زنی کـه نماینـدة تمـام مـادران     . کند  و رنج زنی را که پسر خود را ازدست داده است ترسیم می

 ةسـد  30د نمایندة تمام کسانی که در دهۀ نتوان  می ،است و پسري که در بند است، اصوالًجهان 
  . دنهاي لنینگراد گرفتار بودند باش  بیستم در زندان

 Вместо"( »گفتـار  جــاي پــیش  بـه «ترتیــب از یـک اپیگــراف،   بــه» ســرود سـوگواري  /رکـوییم «

предисловия" ()1957( ،»ــدیم ــه  تقـ ــرآغاز«، )Посвящение" ()1940"( »نامـ  )"Вступление"(» سـ
 »بـه مـرگ  «، )Приговор"( )1939"(» حکـم «، 1939 -  1938هاي   ، شش قطعه در سال)1939 -  1935(
)"К смерти" ()1939  - 1940( ،»ــلیب ــمت  )"Распятие"( »تصــ و  ،)1940و 1938(در دو قســ
  .است شدهتشکیل ) Эпилог" ()1940"( »مؤخره«

  
  رگفتا جاي پیش  به 2.4

ـ «منظومه، شاعر خود در  مایۀ پیدایش بندر مورد چگونگی  بـه زبـان نثـر    » گفتـار  جـاي پـیش   هب
، مدت هفده ماه در میـان صـفوف مالقـات    3هاي وحشتناك حکومت یژوف  در سال«: نویسد  می

زنی که پشت سر مـن ایسـتاده    ،گاه آن. مرا شناخت فرديبار   یک. بردم  سر می هزندانیان لنینگراد ب
کـه همـه بـدان دچـار      ،گاه نام مرا نشنیده بود، از آن حالت سرگشتگی و کرختی  و البته هیچ ،بود

): کردنـد   جا همـه در گوشـی صـحبت مـی     در آن(شده بودیم، در آمد و در گوش من نجوا کرد 
گاه چیزي شبیه لبخند بر چیزي که زمانی   آن. توانم  می: ها را شرح دهی؟ و من گفتم  توانی این  می
در این قسـمت، بـه مکـان و زمـان حادثـه       .)360 -  359 :2009، آخماتووا(» رتش بود، لغزیدصو

  . هاي حکومت یژوف  لنینگراد، سال: اشاره شده است
سـه بـار بـا اتهامـات      1945تـا   1935هـاي    بـین سـال   ،لف گومیلیوف، تنها فرزند آخماتووا

اتهام . این حکم به تبعید تقلیل یافتاما  ،بار محکوم به اعدام شد آخرین. گیر شد ساختگی دست
گیري او نوعی انتقام بـود از   دست. حیثیت شد ةاعاد 1975گاه ثابت نشد و تنها در سال  لف هیچ

تیرباران شده بود و مادرش که هرگز با انقالب همراه نشـد   یعنوان ضد انقالب   اپدر شاعرش که ب
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مارینا تسویتایوا تراژدي سرنوشت پسر . آمد  سرود که به مذاق حکومت خوش نمی  و اشعاري می
بینـی    چهار سال داشـت، چنـین پـیش    لف فقطکه  زمانی ،1916شاعران بزرگ روسیه را در سال 

  :کرده بود
/ 4شیر کوچک حنایی.../  نام مادرش  و خاموشی به/ نام اوست  خشم به./ آنّا :مادر/ لف، :نام کودك

مرواریـد   ۀو رشت/ بیاقیانوس شمالی و جنو!/ اند  ذاردهمیراث هولناکی براي تو گ/ با چشمان سبز،
  ).84 :2002 ،استراخووا(! در دستان توست ـ سیاه تسبیح

 »بـودن  ملـی «شنیده بودند، بر  خود او منظومه را از زبان این که ،آخماتوا نابسیاري از معاصر
را  ‘رکـوییم ’«: نویسـد   آخماتووا خـود در خـاطراتش چنـین مـی    . آن اتفاق نظر داشتند مضمون
گـاه    را دربارة اشعارم هـیچ  )بودن ملی( اي  چنین کلمه. العمل همه تقریباً مشابه بود  عکس. خواندم

پـس از   ،آخمـاتووا  .)87 :همان(» 1962دسامبر  13. گفتند  افراد مختلف همین را می. نشنیده بودم
بـر جامعـه، آن را    علت فضاي سیاسی حـاکم   خواندن منظومه در جمع معدودي از دوستانش، به

طبـع     جـا بـه   نویس از آن به خـارج راه یافـت و در آن    یک نسخۀ دست ،1963در سال . سوزاند
اجازة چاپ در روسیه را نیافـت   1987منظومه تا سال  ،این وجود با). 1963چاپ مونیخ (رسید 

  .)همان( رسیدطبع    به نواو پس از آن در شمارة ششم  اکتبربار در شمارة سوم مجلۀ  و اولین
  
  نامه  تقدیم 3.4

کنـد و در آن کـل     منظومه، به اوج تراژدي و اندوه وطن خود اشاره مـی » نامۀ تقدیم«آخماتووا در 
خـوردن کلیـدهاي    مه گر صداي به  شود که در آن هر صدایی تداعی  سان زندانی تلقی می هجهان ب

  :هاي زندانبان است  زندان و گام
  شود  خم می کوه در برابر اندوه کوه

  گردد،  و رودخانۀ عظیم خشک می
  لیک زندان در حصار و

  ،»هاي کار دشوار    گودال«در پس آن 
  .و اندوه مرگبار

  تازه، برخی از شفق برخی از نسیمِ شادمانْ
  انگیز کلید  شنویم فقط زنگ نفرت  رجا میه  لیک ما به

  ... هاي سنگین سرباز  و گام
  سان پارسایان سحرخیز  هب

  پایتخت اینک وحشی گذشتیم از
  نفس  جا مردگان را دیدیم بی آن در
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  آلود  نوا را مه ۀخورشید را فروتر و رودخان
  .خواند از دور، دور  چنان می لیک امید هم

  ها جاري گشت  و زود اشک...  حکم
  کند از همه دورش دگر،  می

  گوییا زندگی را با درد از قلب خارج کرد،
  مین افکند،با خشونت با پشت بر ز

  ...  کس و تنها  بی...  زن پرسه...  رود اما  می
  هاي دوزخی من کجایند؟ دربند آن سال کنون دوستانِ

  رؤیایشان در سیبري چیست؟
  کنند؟  چه در قرص ماه ترسیم می

  فرستم   واپسین درود خویش را بر آنان می
  )360 :2009 ،آخماتووا(

هاي تاریخی روسیه را به نمایش   ترین برهه  اریکسندي است که یکی از ت سان هب» رکوییم«
  :نویسد  می »رکوییم«برودسکی دربارة . گذارد  می

درام . در کشتار مردم نیست، بلکه در عدم درك افراد زنده از این کشتار است »رکوییم«تراژدي 
در شرح حوادث وحشتناك نیست، بلکه در این است که این وقایع تمام ذهنیت و  »رکوییم«

  .)367 :همان(کند   دربارة خودت دگرگون می...  تصور تو را

اي   عنوان شاهد این تراژدي، چنـین مرثیـه    به ،توانست  تر از آخماتووا نمی  کس ساده  شاید هیچ
 .)همـان (» گاهی زنی ساده، گاهی زنی شاعر و گاهی مریم مقدس در مقابـل ماسـت  « ؛را بسراید

همسـر در گـور،   / یـار   این زن هست تنها و بـی / هست بیماراین زن «: جا که زنی ساده است آن
در این قطعه، گـویی   .)منظور از همسر، گومیلیوف شاعر است(» برایم دعا کنید، دعا/ پسر در بند

در انتها بـا روح   دوباره نگرد و  می بیرونشخصیت شعر از خویشتنِ شاعر جدا شده و خود را از 
گـو و محبـوب همـۀ      اي کاش بـه تـو، بـه بذلـه    « :عر استجا که زنی شا آن. شود یکی می شاعر

 .»ت آمدا چه بر سر زندگی/ داد  کار و شاداب تسارسکویه سیلو نشان می  به دوشیزة گنه/ دوستان،
در این قطعه، شخصیت شعر خود را مورد خطـاب قـرار داده اسـت و بـا افسـوس بـه گذشـتۀ        

کشد، سیماي مادر رنجیده با مـریم مقـدس     جا که مادري است که رنج می و آن. نگرد  خویش می
امـا  / حواري محبوب به سنگ بدل شـد / مریم مجدلیه ضجه زد و بر سینه کوفت«: یابد  تالقی می

 ،در ایـن قطعـه   .»کـس زهـرة نگریسـتن نداشـت      هـیچ / خاموش ایسـتاده بـود   مادر جا که به آن
کشـد    اق پسـر رنـج مـی   یابد و در معنایی عام بـه مـادري کـه در فـر      شخصیت شعر وسعت می

هـاي مـذهبی از     در این قطعـه، تصـویرپردازي  . یابد  یابد و منظومه لحنی حماسی می  عمومیت می
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ف وشاعر کلمـۀ مـادر را بـا حـر    . انجیل و تصلیب حضرت عیسی به نمایش گذاشته شده است
ـ   » رکوییم«در  .استمنظور از آن حضرت مریم  نویسد که میبزرگ  ز غیـر ا  ههیچ اسـم خاصـی ب

نیـز   »حضرت مـریم «از . »حضرت مسیح«است، حتی نام  نیامده )"Магдалина"(» مریم مجدلیه«
مستقیم و با زبانی متناسـب سـخن گفتـه     صورت غیر  و از یک معناي کلی به. شود  یاد می مادربه 
  .)144 :2001 ،کارمیلوف(شود   می
  سرآغاز 4.4
   :کشد؛ عصري که  ته است به تصویر میزیس  ، آخماتووا عصري را که در آن می»سرآغاز«در 

  توانستند لبخند بزنند  زمان، تنها مردگان می  در آن
  شاداب ز آرامش خویش

  اي  چون زائده و لنینگراد هم
  ... هایش آویزان بود  در کنار زندان

  آلود  هاي خون  و روسیۀ معصوم در زیر چکمه
  پیچید  خود می  به 5هاي سیاه  هاي واگن  و چرخ

 .اسـت  شـورانگیز  کنـد هنرمندانـه و    گیري محبـوب ترسـیم مـی    یري که شاعر از دستتصو
. ن ،گیري همسر سوم آخمـاتووا  این قطعه از منظومه را مربوط به دست) Кармилов(کارمیلوف 

  ):همان(هاي او آزاد شد   زمان با تالش  داند که در آن  می 1935در سال  ،)Пунин(پونین 
  ،دم تو را بردند  سپیده
  کردم   ات روان شدم، گویی پیکرت را تشییع می  در پی

  گریستند  کودکان در حجرة تاریک می
  ریخت  شمع در محراب اشک می

  سردي شمایل بر لبانت 
  !رود  از یاد نمی...  تا و عرق مرگ بر پیشانی

  چون همسران استرلسی  و من هم
  .هاي کرملین ضجه خواهم زد  پاي برج

  )362 :2009 ،آخماتووا(

خـورد    چشم مـی    هاي کلیسایی به  پردازي  در این قطعه از منظومه، تصویرهاي مذهبی و تمثال
آخمـاتووا خـود را بـه زنـان استرلسـی تشـبیه       . خورد  مایۀ ملی در پایان قطعه پیوند می  بنکه به 

هاي کـرملین    کنار برج) هفدهم ةدر سد(علت قیام علیه پتر اول  نماید؛ زنانی که همسرانشان به  می
شاعر . به دار آویخته شده بودند و گویی همان اختناق حاکم در آن عصر به روسیه بازگشته است
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  : خود از رنجی که متحمل شده است، در عجب است
  برد،  نه، این من نیستم، دیگري است که رنج می

  چه اتفاق افتاد نیست مرا تاب آن
  هاي سیاه بپوشانند واقعه را  بگذار ماهوت

  ... ها را دور کنند  ذار فانوسبگ
  )363 :همان(

آهنـگ اصـلی اکثـر اشـعار آخمـاتووا را شـکل        ناپـذیر  ناشدنی و تحمل این رنج وصف
دلیـل    همین توان آن را تاب آورد و دقیقاً به  رنجی که فقط با قدرت ایمان و دعا می ؛دهد  می

ـ     می »وردال«و  »آور  زنی شگفت«است که آخماتووا را در ادبیات روسی   ۀنامنـد و امـا در بقی
 ،سـالۀ شـاعر  26گیري فرزنـد   اولین دست منظور، رود می هرجا که سخن از اسارت ،منظومه

  :که حکم آزادي او پس از هفده ماه صادر شد است 1938در سال  ،لف گومیلیوف
  هفده ماه تمام فریاد زدم

  و تو را به خانه فراخواندم،
  پاي جالد افکندم   خود را به

  .هراس من بودي ۀپسر من و مایتو 
  و من اکنون سردرگمم

  حیوان، کس چهکس انسان است و   که چه
  .و تا چند باید در انتظار اعدام بود

  هاي غبارآلود بودند و  تنها گل
  صداي زنجیر مجمر 

  ... رفت  و ردپایی که به ناکجا می
  )364 :همان(

  
  حکم 5.4

گـر   اي که بیـان   قطعه .گیرد  مه در آن شکل میقطعۀ مرکزي منظومه است و اوج منظو» حکم«
را بـه نمـایش    انگیـز  غـم آرام و  اي هکوشش اراده براي غلبه بر اندوه و رنج است و حماسـ 

  :گذارد که پیکرة اصلی شعر بر آن استوار است  می
  و کلمۀ سنگی فرود آمد

  .ام  هنوز زنده بر قلبِ
  بسا من آماده بودم پروایی نیست، چه
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  .اي بر آن فایق خواهم آمد  گونه  و به
  :امروز مرا کار بسیار است

  باید تمام خاطراتم را ازبین ببرم،
  باید قلبم را به سنگ بدل کنم،
  .باید دوباره زیستن را بیاموزم

  خش داغ تابستان   خش...  وگرنه
  .ام  سان جشنی است پشت پنجره هب

  ست که دلم گواهی داده استا   دیري
   و این خانۀ خالی راوز درخشان را این ر

  )365 :همان(
  
  به مرگ 6.4

زمـان بـا چشـمان      تمام مادران سرزمین شـاعر اسـت کـه در آن    نماد دیده سیماي مادر رنج
کنـد و راه    هراسی که قلب را به سنگ بدل مـی  ؛هراسان در انتظار اعدام عزیزان خود بودند

بسا گـوارا   ناك نیست که چهمرگ دیگر هول ،در این هنگام .نجاتی براي آن جز مرگ نیست
  :دهد  چنین مورد خطاب قرار می نیز خواهد بود و براي همین است که شاعر مرگ را این

  اکنون نه؟ پس چرا همـ  سرانجام خواهی آمد
  .فرساست  انتظارت مرا بس طاقت

  ام در انتظار تو،  ام و در را گشوده  ها را خاموش کرده  چراغ
  .یزانگ  این چنین ساده و شگفت

  خواهی ظاهر شو  هر صورت که می  هب
  ... چون تیري زهرآگین فرود آي هم

  اي ساخته و پرداختۀ تو  چون قصه یا هم
  ...  و همگان را تکراري تا حد تهوع
  )366 :همان(

  :و بکر است ،استوار ،نخورده چنان دست از او، هم بیرونگویی جهان 
  کند  براي من چه فرق می

  نان خواهد خروشیدچ رودخانۀ ینیسی هم
  چنان خواهد درخشید و ستارة قطبی هم

  پوشانَد  و وحشت واپسین می
  درخشش چشمان محبوب را



 47   مهدي سبزواري

  1391بهار و تابستان ، اول، شمارة دوازدهمسال ، هاي علوم انسانی نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

  )366 :همان(

هاي انسانی است که با   هاي عاشقانۀ زنانه نیست، بلکه دردنامه  شعر آخماتووا تنها دردنامه
کوتاهی است که عصري را  سان رمان هبیستم زیسته است و ب ةهاي سد  ها و بدبختی  تمام رنج

آخماتووا تمام «: نویسد  که ماندلشتام دربارة اشعار او می به رشتۀ تحریر درآورده است، چنان
نوزدهم روسیه را به عرصۀ نظم آن وارد  ةشناسی رمان سد هاي فراوان و غناي روان  پیچیدگی

گردد که روح شاعر را   این درد و رنج و انتظار مرگ تبدیل به جنونی می .)175 :همان(» کرد
آواي مالیـم و  «شود حتی   جنونی که باعث می. کشاند  گیرد و او را به وادي هذیان می  فرامی

  .فایده باشند  نیز بی» بخش  دوردست آخرین کلمات تسلی
  
  مؤخره 7.4

هـاي    رغـم تـالش   آورد، علـی   در پایـان منظومـه مـی      »مـؤخره «اي که با عنوان   در دو قطعه ،شاعر
هویـت و سرسـپرده، بـه      کردن انسانیت و تبدیل انسـان بـه موجـودي بـی     کومت جهت مسخح

کند و بـراي تمـام کسـانی کـه       آن اشاره می از بودنن جداو  با جامعه بودن سرنوشت خود یکسان
و ا .سـوزاند   فرسـا ایسـتاده بودنـد دل مـی      همراه او در صفوف طوالنی زندان در انتظاري طاقـت 

را فراموش نخواهد کرد و صداي شعر    ها آناندیشد و هرگز   که تنها به خود نمی کند  یادآوري می
داند و شعر خود را مرثیـۀ تمـام ملـت      ها تن از مردم کشور خود می  خود را صداي آزردة میلیون

اگر استبداد قادر است آن را خـاموش کنـد،    ،صدایی که ؛کند  شده تلقی می تحقیرشده و سرکوب
  :بردن اندیشه و احساس آن را ندارد بین توان از

  و اگر دهان خستۀ مرا 
  ،ها تن از ملت من است ببندند  که فریاد میلیون

  خاطر آورند همرا ب   ها آنباشد که 
  .در آستانۀ روز یادبودم

  و اگر روزي در این سرزمین بخواهند
  ،تندیس مرا بنا کنند

  ...مندانه رضا خواهم داد شکوه
  ط؛اما تنها با این شر

  جا که زادگاه من است نه در کنار دریا، آن
  ام  هاست از دریا دل کنده که من سال

  اي  و نه در باغ سلطنتی، روي کُنده
  کاود  ناپذیر مرا می  اي تسکین  که سایه  جایی
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  ام  جا که سیصد ساعت تمام در انتظار بوده  که تنها همین
  ...  و هیچ قفلی را بر من نگشودند

  )370 -  369 :2009 ،آخماتووا(
رسـد و شـاعر از تمـام کسـانی کـه در        گوش می   از دو مؤخرة منظومه نیز آهنگی حماسی به

  :خاطر بیاورد  ها را به  توانست تمامی نام  کند کاش می  اند یاد و آرزو می  ها گرفتار شده  زندان
  گردد   انگیز نزدیک می  خاطره ۀبار دیگر لحظ

  ؛کنم شما را  احساس میشنوم و   بینم، می  من می
  نام فراخوانم،   توانستم تمامی شما را به  کاش می   اي

  ها را   اند فهرست نام  لیک آنان غصب کرده
  ...آن دست یافت   توان به  کجا نمی  و در هیچ

  جا در یاد منند  همیشه و همه
  ... کنم  آنان را حتی هنگام دردهاي تازه فراموش نمی

  )369 :همان(
دوم و در پایان منظومه، امتزاج احساسات شاعر با طبیعت بار عاطفی قطعۀ آخر را  ةردر مؤخ

گویی شـاعر خـود را بـه جریـان     . بخشد  حال آرام به شعر می  افزاید و جریانی پویا و درعین  می
تنها صدایی که شـنیده   .کند  سپارد و سرنوشت او همراه با جریان رودخانه حرکت می  زندگی می

و صلح  ،اي که مظهر روح پاك، پاکی، مهربانی، عشق  پرنده ؛صداي همهمۀ کبوتران استشود   می
  :است

  شده  هاي آب  چون برف ها هم  بگذار اشک
  جاري شوند  6حرکت و برنزي  هاي بی  از پلک

  ها همهمه کنند   کبوتران زندان در دوردست
  ها آرام بر نوا بگذرند   و کشتی

  )370 :همان(
کـه میخاییـل    گـاه مـأیوس نشـد؛ چنـان      رغم زندگی پرمشقتی که داشت، هیچ لیع ،آخماتووا

  : نویسد  دربارة او می ،شاعر معاصر روسیه، )Дудин(دودین 
گـاه حتـی در یکـی از      امـا مـن هـیچ   ...  ب بسیار وجود داشتیها و مصا  در زندگی او، سختی ...

همواره قاطع و . او را با سر خمیده ندیدم گاه  هیچ. هاي او به یأس و نومیدي برخورد نکردم  کتاب
شـدن در برابـر    روح آزادمـنش وي اجـازة خـم   . واقعاً انسانی با شـجاعت کامـل بـود   . محکم بود

  .)360 :1998 ،آگناسوا(داد   ها را به او نمی  عدالتی  و بی ،ها  ها، رنج  تهمت

 رنگ  پی. تاریخ و ،مذهب واقعیت،: دارد وجود الینفک اصل سه »رکوییم« منظومۀ در
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 هاي  قطعه برخی در. گیرد  می شکل دیده  رنج ملت و شاعر درد امتزاج با »رکوییم« منظومۀ
 خواننده در عمیقی تأثیر که دارد وجود مذهبی و کلیسایی هاي  تصویرپردازي نیز منظومه

قاومت م. آثار آخماتووا هستند هاي ضمونو مرگ از م ،پایداري، وطن، زمان، عشق .گذارند  می
شاعر به موضوع پایداري    ها آنو وطن در اشعار او مفهومی انتزاعی نداشتند و اشعاري که در 

به وطن براي  ورزیدن عشق. گیري برخوردارند براي وطن پرداخته است از رشد و غناي چشم
هاي   ها و مشقت  ها و ناکامی  ، زیرا او در وطن خود ناگزیر بود رنجنبودساده  امريشاعر 

دید و   او هرگز خود را از سرزمین و ملتش جدا نمی همه،با این . شماري را تحمل نماید  یب
  .نمود  ن خود را به ماندن و مقاومت دعوت میامعاصر
  

  گیري   نتیجه. 5
هاي پایـداري و    بیان جلوه ،جمله محورها و موضوعات شعر آنّا آخماتووا از ،طور که دیدیم همان

اگرچـه  . با احساسات زنانـه اسـت   همراه اشعار مربوط به وطن و جنگ مقاومت و عناصر آن در
هـاي شـاعر در هـر      هاي مختلف و اندیشه  جریان هاي پایداري در اشعار شاعران به تناسبِ  جلوه

شوند، تمـوج عـاطفی در شـعر      گیرند و با تأثیري خاص همراه می  دوره رنگی خاص به خود می
. رین نوع شعر پایداري را در ادبیات روسیه ایجاد نمـوده اسـت  گیرترین و متمایزت چشم آخماتوو

 ،آخماتووا به پشتوانۀ روح زنانه و لطیف خود و پیوند نزدیک خویش با حوادث دوران، ازسویی
بـا   ،ازسـویی دیگـر   ،زنانه به شعر خود و لطیف و ظریف هاي نگرشبا تلطیف واژگان و تزریق 

هـاي میهنـی، سـبکی خـاص و نـو را در        د در جنـگ معترض به استبدا یتحکم و صالبت انسان
 ؛و تنهایی درهـم آمیختـه اسـت    ،حماسه در اشعار او با حرمان، رنج .ادبیات روسیه آفریده است

 ،سـو   از یـک  ،گـویی شـاعر  . است شا گر روح دردمند شاعر در دوران زندگی اي که بیان  حماسه
و  ،پرصـالبت از جنـگ، اسـارت   عصر خویش است و با لحنـی قـاطع و    ۀراوي حوادث ظالمان

  .گرید  روزهاي رنج و اضطراب را می ۀمرثی ،ازسویی دیگر ،سراید و  اعدام می
در روسیه  را حبس و ،اعدام جنگ، انقالب، که نسلی انگیز  غم سرنوشت آخماتووا، اشعار در
به آزادي  پرستی، هویت ملی، ایمان  عناصر مقاومت، امید، وطن. است یافته تجلی بود کرده تجربه

عناصري کـه در اشـعار او    شود؛ دیده میترین دوره در اشعار آخماتووا   در بحرانی... و پیروزي و
در    هـا  آن ۀوسـیل   و شاعر بـه  ؛اند  هاي آثار وي گشته  اند و از مشخصه  صورت نماد و رمز درآمده  به

هایی که در وطـن    مهري  رغم تمامی بی علی. کوشید می ترویج فرهنگ مقاومت در میان ملت خود
گویی کـه عشـق    ؛صورت بارزترین نماد در اشعار وي درآمده است  به آخماتوا شده بود، وطن به

اي الهـی    صـورت غریـزه    چون عشق به فرزند، در روح مادرانه و زنانۀ آخماتووا، بـه  هم به وطن،
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  .نهفته شده بود
  

  نوشت پی
هاي پایداري و مقاومت در اشعار شاعران معاصـر    جلوه« نبا عنوا پژوهشی یاز طرح برگرفتهمقاله  این.1

است کـه بـا    »...) سایانوف، آنّا آخماتووا و. دستونسکی، وژاساس اشعار اولگا برگولتس، را  بر(روسیه 
  .انجام است دانشگاه تهران در دستاعتبارات معاونت محترم پژوهشی 

گران معاصر روس سود جسـته و   هاي پژوهش  حلیلمقاله از منابع روسی و نقدها و ت این براي نگارش. 2
  .ها از زبان مبدأ از مؤلفان مقاله است  اشعار و نقل قول ۀترجم

  .عمومی بزرگ ترورهاي دهندة  سازمان و 1937 سال در ملی امنیت کل کمیسر ،یژوف .اي .ن. 3
  .است »شیر«معناي   لف در زبان روسی به. 4
 هـاي  کـالغ «   هـا  آن بـه  که است زندانیان نقل و حمل مخصوص هاي  گنوا ،»سیاه هاي  چرخ« از منظور. 5

  .شد  می گفته هم »سیاه
  .است »اسب بر سوار کبیر پتر مجسمۀ« منظور. 6
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و ایـو  ) Peter Clark(اثـر پیتـر کـالرك     شناسـی زبـان   اندرآمدي بـر رو : شناسی زبان روانکتاب 
در . شـناختی بـه زبـان دارد    جمله آثار کالسیکی است که رویکردي روان از) Eve Clark( کالرك

در . پـردازیم  بندي خرد و کالن به معرفی کتاب مذکور مـی  دو تقسیم ۀبا ارائ ،این بررسی اجمالی
محتـواي کتـاب    ،بنـدي خـرد   در تقسـیم  ،شود و ی میساختار کلی کتاب معرف ،بندي کالن تقسیم
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 ،بـدون مطالـب مقـدماتی    ،تنظیم شده است و به شرح زیرفصل  14بخش و  5کتاب در این 
  .صفحه دارد prematters(، 608( ها درآمد گفتار، تقدیر و تشکر و سایر پیش پیش شامل
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  رشد زبان کودك: فصل نهم
  آواهاي آغازین در زبان کودك: فصل دهم

  زبان و تفکر: بخش پنجم
  معنی ۀارائ: فصل یازدهم

  استفاده از معنی: فصل دوازدهم
  معنی در زبان کودك: فصل سیزدهم

  زبان و تفکر: فصل چهاردهم
هـاي مـرتبط    اي از یکی از دانشـمندان ایـن حـوزه و حـوزه     در ابتداي شروع هر فصل جمله

تر  بیش ۀتر نیز منابع خوبی را براي مطالع هاي بیش قسمت خواندنی. تنقل شده اس...) فلسفه و (
صورت خیلی مفصل، فهرست نـام   مطالب اصلی به ۀبر ارائ عالوه. دهد در اختیار خواننده قرار می

بودن این کتاب را افزون کرده اسـت و امـا سـاختار     و فهرست موضوعی، غنی) نامه نام(اشخاص 
  : خرد کتاب

  
  ي کتابها فصلبررسی 
مطالعات  ۀتاریخچ( »شناسی زبان روان« :ند ازا شده عبارت عنوان کلی مطالب مطرح ،اول در فصل

مطالعـۀ زبـان از جنبـۀ    «: نـد از ا و موضـوعات مـورد بررسـی در آن عبـارت    ) ی زبانختشنا روان
حـروف اضـافۀ   «، »کارکرد و فرایندهاي زبانی در بررسی ساخت جملـه و سـاختار آن  «، »ساخت

 در بررسی کارکرد. »ها ها و ساخت واژه واژه«، »ها آن آواها و ساخت«، »روابط دستوري«، »یترکیب
در  ،و کنـد  صـحبت مـی   )thematic( اي و ساختار مضمونی ها، محتواي گزاره گفتار از کنش زبان،

ـ  از آن. پردازد هاي مطالعۀ زبان می تنها به معرفی روش ،ها  زیر عنوان فرایند تـرین   هجا که زبان بهین
مند  هشناسان به این حوزه عالق فیلسوفان و روان ،تفکر آدمی است ةکنند وسیلۀ ارتباطی و منعکس

  .شوند می بررسی مطالعه و درك، تولید و فراگیري زبان ،شناسی زبان در روان. اند شده
 و زیرساخت) surface structure( روساخت: توان ساخت زبان را به دو بخش تقسیم کرد می

)deep structure(.2  
پردازد و زیرساخت شـامل   ها می و بند ،عبارات ،روساخت به توالی خطی آواها، کلمات

پـایگی، و   سـازي، هـم   وسیلۀ موصولی هاي روساختی است که معموالً به ايِ توالی نمود گزاره
ی ها با تجلی روساختی خود از لحاظ پیچیدگ گزاره. کنند رابطۀ متممی با هم ارتباط پیدا می

  .ساخت به معنی پردازد و زیر روساخت به تلفظ می. ارتباط دارند
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محتـواي    گفتـار،  کـنش  :توان در سه سطح بررسـی کـرد   جمله را می ،از لحاظ کارکردي
تعهد و شـرط    ال، اثبات،ؤگفتارها را به س کنش ،در این کتاب. و ساخت مضمونی ،اي گزاره

مستقیم  طور مستقیم یا غیر ار جمله بایستی بهکالرك و کالرك معتقدند ساخت. کنند تقسیم می
مفـاهیم   ،گفتـار بنگـریم   اگر از منظـر شـنونده بـه کـنش    . گفتار باشد نوعی کنش دهندة نشان

هـاي   هـاي مختلـف زبـان کـارکرد     جنبـه   حالت کلی،  در. شود اطالعات کهنه و نو مطرح می
. نمودي ندارنـد   کارکرد زبان هاي زبانی در ساخت و چنین فرایند هم. ندننمایا مختلفی را می

  .اند ها فرازبان و فراساخت درحقیقت این فرایند
هـاي روسـاختی و    ساختی، ساخت تعبیر و سـازه  توصیف درك نمود زیر ،در فصل سوم

 تفصیل ابهام نیز به. شود هاي ادراکی مطرح می هاي نحوي و معنایی در ایجاد ساختار رویکرد
  .شود می بررسی

واسـطۀ آن شـنونده    ند که بهندا را فرایندي می) comprehension( درك نویسندگان کتاب
واسـطۀ آن   تـر، فراینـدي کـه بـه     در دیدي وسیع ،سازد و گفتار در ذهن می  تعبیري از زنجیر

در درك، شـنوندگان گفتـار   . کند دست پیدا می ش استنظر خود  شنونده به تعبیراتی که مد
نند تا با تشخیص روساخت متناسب با آن بـه معنـی   ک خام را دریافت و تجزیه و تحلیل می

تعبیر  و گذرند ها از حافظۀ پویا می سازه. کنند ها را ترکیب می گزاره گاه آن اي برسند و گزاره
). شـنود  مـی (خوانـد   آن را می و رسد خواننده یا شنونده به جملۀ بعدي می سپس شوند، می

کند و  جملۀ قبل ترکیب می ةشده از گزار از این قسمت را با تعبیر حاصل هاي حاصل گزاره
  .شود به همین ترتیب و به این شکل به درك نائل می

... ها، مقولۀ دستوري و  ، وند)function words( استفاده از کلمات نقشی ،در درك نحوي
هـاي   که آیـا صـورت   ، توجه به این امر استدر رویکرد معنایی ،که  حالی در ؛شود مطرح می

  ؟اشاره دارند یا خیر) اشیا و حاالت(ن خارجی زبانی به عی
به چرایی فرایند درك، پاسخ بله و خیر دادن، پاسخ به  ،در فصل سوم ،کالرك و کالرك

مسـتقیم   گفتـار غیـر   هـاي امـري و کـنش    جملـه   واژه هسـتند،  هایی که حاوي پرسـش  جمله
  .پردازند می

گوینـده  . نـده را درك کنـد  دهد سعی دارد منظور گوی که شخص به چیزي گوش می هنگامی
این فصل توصیف  مطالب. گفتاري را انجام داده و شنونده بایستی پاسخی مناسب ارائه دهد کنش

در بافـت،  ) thematic structure( سـاخت مضـمونی   و ها، گفتار از انواع کنش است کامل و دقیقی
ارائـه  » الگـویی «واقـع   براي کـاربرد جمـالت در جهـانِ    سان ؛ و بدینهمراه با ارائۀ شواهد کافی

  .کند می
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یـادآوري،    مـدت،  کوتـاه ) داد داد، ذخیره، بـرون  درون( ۀعوامل مؤثر در حافظ ،در فصل چهارم
. شـوند  توصیف مـی ... نقش حافظه در چگونگی تشخیص جمالت نامربوط، حافظۀ داستانی و 

کلمه و مفهوم  دنبال تعیین معادل دقیق به ،دهند وقتی اشخاص به صحبت کسی گوش می معموالً
ها سعی دارند که استنباط کنند، معنی غیر مستقیم را دریابند و نمودي کلی از موقعیت  آن. نیستند

  .ثر بدانندؤرا در ادراکات خود م
مـا اطالعـات را    ،در حالـت عـادي  . کنـد  مـی ذخیرة اطالعات در اشکال مختلف نمود پیـدا  

 سـازي  دوبـاره  ادآوري یک مرحلـه و فراینـد  ی. کشیم از حافظه بیرون می )global( صورت کلی به
)reconstruction (خـوانیم و   مـی  فـرا  ،که در حافظه ثبت است را، قسمتی از اطالعات ، یعنیاست

  .کنیم بعد شروع به ساخت جمالت اصلی احتمالی می
شود و مشکالت احتمـالی   اختصار توضیح داده می بهشناسی  آواشناسی و واج ،در فصل پنجم

در تشـخیص  . یابـد  پایان مـی  دریافت گفتار سریع بحث او ب شود میمطرح ها  صدادر تشخیص 
) مـوج فیزیکـی  (به راهنماي فیزیکـی   )audio stage( هاي خام در مرحلۀ شنیداري ابتدا آوا ،ها آوا

بنـدي   طبقه براياي   پایه همین اطالعاتphonetic stage(، ( سپس در مرحلۀ آوایی. گردند بدل می
دادن بـا   تطبیـق کـردن و   منجر بـه محـدود   قواعد واجی ،در مرحلۀ بعد. گردد آوایی میهاي  سازه

  .افزاید رابطۀ یک به یک بین آوا و واج بر مشکل می نبودنالبته . شود ساخت آن زبان می
الگـوي  « و ،»الگـوي جملـه  «، »ریـزي گفتمـانی   برنامه«ند از ا فصل هفتم عبارت ةعمدمطالب 

با توجه به مـوقعیتی   ،مطلبش ابتدا ساخت گفتمانی ۀبراي ارائ) گویی سخن(نده هر گوی. »ها سازه
که چه چیـزي را بایـد    شود، سپس الگویی کلی از این در ذهنش برجسته می ،که در آن قرار دارد

شـکل   در ذهـنش  ،بـر مبنـاي طـرح گفتمـانی     ،چطور ادامه بدهد و چطور تمام کند  اول بگوید،
  .گیرد می

و اطالع کهنـه و نـو    ،منظور گوینده  اي، گوینده بایستی به محتواي گزاره ،تدر انتخاب جمال
کند بلکه بر مبنـاي   در سطح انتخاب کلمه، گوینده کلمات را یک به یک انتخاب نمی. توجه کند

زند و سـپس اقـدام    اي براي جمالت را حدس می اي که در ذهن دارد ساخت سازه الگوي جمله
  .کند به انتخاب کلمات می

ارتبـاط  «. پردازنـد  کالرك و کالرك به مراحل فراگیري زبـان مـی   هاي هشتم و نهم، در فصل
صـحبت   هـا  هایی که کـودك از آن  موضوع«و  »نحوة تعامل زبانی والدین با کودك«، »برقرارکردن

در  »یـابی بـه الگـوي سـاخت و کـار      دست«و  » ها و پیچیدگی فرایند«و  ؛در فصل هشتم »کند می
 ،کـودك . اسـت  فراگیري ةاین فصول در حوز ، مطالبطور خالصه به. شوند رح میفصل نهم مط

خصـوص    از دانـش خـود در   ،کند کردن می وقتی که در سن یک یا دو سالگی شروع به صحبت
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کند تا مفاهیم زبانی ملموس پیرامون خود را بیـان   تعامل با دیگران به روش غیر زبانی استفاده می
در مرحلـۀ  . مضمونی نیز در این مرحله در کالم کودك نمایـان اسـت   هایی از ساخت جنبه. کند

بـرد و اطـالع نـو را بـا      کار مـی  کودك اطالع کهنه و نو را با هم به ،)two-word stage( اي دوکلمه
اي کودك به گسترش ساخت و کارکرد زبان اول  بعد از گذر از مرحلۀ دوکلمه. کند تکیه بیان می

. ها را در یک جمله بیـان کنـد   گیرد که چطور گزاره رحله کودك فرا میدر این م. پردازد خود می
را هم براي اسـامی معرفـه و هـم بـراي      »the«اگر کودك در مرحلۀ قبل استفاده از صورت  الً،مث

اطالع  برايرا  »the«گیرد که  می  فرا) مرحلۀ رشد(داد، اکنون در این مرحله  اسامی نکره تعمیم می
  .کار ببرد اطالع نو به يبرارا  »a«کهنه و 

در  ،کـودك  .دارد اختصـاص  فصل دهم به فراگیري نخستین آواها در مرحلۀ دریافت و تولید
که در ذهن براي آوایی خاص  ،بین یک مشخصۀ فیزیکی و الگوي ذهنی شود می موفق ،دریافت

تولیـد   بـراي  مشخصـۀ فیزیکـی الزم   ،با اسـتفاده از آن الگـو   ،در تولید ،و تطابق ایجاد کند ،دارد
سالگی موفق بـه تولیـد نخسـتین     در تولید، کودك در حدود یک. خواند صدایی خاص را فرا می

مـرور زمـان    بهکند و  کودك صورت نامطمئنی از کلمه را تولید می ،در ابتدا. شود کلمات خود می
  .رسد می صحیح تولید کامالً برايبه مهارت الزم 

مطـرح   »رویکرد نقشـی بـه معنـا   «و  ،»هاي معنایی خصهمش«  ،»ماهیت معنا« ،در فصل یازدهم
، بـه ایجـاد تمـایز بـراي معنـاي      )reference( ، و ارجاع)sense( با ارائۀ معنا براي مفهوم. شود می

ــارفی ــه) encyclopedic meaning( دایرةالمع ــاي مشخص و ) componential meaning( اي و معن
  .شود اقدام می) nominal approach to meaning( بنیان معناي نام

در زبـان  ) نقش معنا(معنا و فراگیري معنا «تري از  فصل دوازدهم و سیزدهم به توصیف دقیق
  .پردازد می »کودك

بـراي راحتـی    ،و اختصـاص دارد فصل دوازدهم عمدتاً به نقش معنا در فرایند درك و تولید 
مراحـل معناشـناختی     ولیـد، در ت. درنظر گرفته شده است اساس مراحل معناشناختی معنا بر ،کار
اشخاص ابتدا شـیء    گذاري یک شیء، ، در نامالًمث. مناسب دارند ۀمرکزي در انتخاب کلم ینقش

زنند که همان مراحل معناشـناختی را در   اي دست می کنند سپس به انتخاب کلمه را مشخص می
تري  شناختی طوالنی معنا تولید آن از مراحل براي ،تر باشد افتاده چه کلمه دور هر. ذهن روشن کند

  .شود استفاده می
شـود و نقـش کلیـدي آن در ایجـاد      عمدتاً به اهمیت بافت پرداختـه مـی   ،در فصل سیزدهم

بـه ایـن   . شـود  تولید و تعبیر کلمات در جمـالت توضـیح داده مـی    برايبنیان  اي رویکرد فرضیه
از پـیش دانسـته    و معناي کلمـات  با استفاده از بافت ،اي را نداند اگر کودکی معناي کلمه ،ترتیب
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هاي کودك معادل دقیق معنـاي   حقیقت تمامی حدس اما در. کند زدن معناي آن می اقدام به حدس
ها دائماً اضافه شـوند و   بلکه بایستی در راه نیل به مقصود مشخصه نیست ساالن مورد نظر بزرگ

هـاي   ن است که کـودك در زمینـه  ضروري ای ۀنکت ،در فراگیري معنا ،حقیقت در. پیدا کنند تطبیق
 ،گیـرد  کودك معناي کلمات ساده را فرا می ،در ابتدا. هاي معناشناختی داشته باشد مختلف تجربه

  .گیرد اول اهمیت قرار می ۀدر درج) تر مشکل(سپس فراگیري معناي کلمات دیگر 
هـاي   ودیتمحـد «، »اجتمـاعی  هاي شناختی  مقوله«، »ها ها و نسبی جهانی« ،در فصل چهاردهم

  .شوند مطرح می »زبانی) تنوعات(تفاوت «و  ،»فرایندي
هـاي دیگـري کـه در ذهـن       در ذهن بشر است و توسـط سیسـتم   ،زبان در خأل وجود ندارد

نـوعی   پس ساختار و کارکرد زبان به ،کند می ابرازرا زبان تفکر . شود ریزي می موجود است طرح
هـاي زبـانی توسـط      ها و کـارکرد  بیعی است که ساختاردهندة نوع تفکر نیز باشد اما ط باید نشان

  :عناصري محدود شوند
راحتـی تولیـد و    کـه بایسـتی بـه    چرا(کاربران زبان ) processing capacity( ظرفیت پردازشـ 

  .)درك شود، هر زبانی ظرفیت خاص خود را دارد
  .شود نظام فرهنگی و اجتماعی پیچیده که در آن براي ارتباط استفاده میـ 

دهـد و در مـورد    را مـی  تفکر در مورد بعضی از مسائل ةاجاز )زبانی سیستم(نظام خود زبان 
  .شود می بعضی دیگر مانع تفکر

  :ها، نویسندگان معتقدند ها و نسبی در بخش جهانی
هاي گوناگون لزوماً داراي ظرفیت پردازش هسـتند، از زبـان    گویان زبان جایی که سخن از آن

لـذا بایسـتی    کننـد؛  بیـان مـی  کنند و تفکـر خـود را    و اجتماعی استفاده می در یک نظام فرهنگی
هـاي   گویان زبان هایی وجود داشته باشد که بین سخن پس بایستی جهانی ؛مشترکاتی داشته باشند

گویان هر زبـانی   سخن ،مثالً. منعکس شده باشد) شان نظام زبانی(شان  و در زبان مشترك مختلف
اسـم   پس بعضی از واژگان هر زبانی لزومـاً  ؛استفاده کنند براي اشاره به اشیا ایستی از اسمب لزوماً
 لذا در هـر زبـان   ؛کند محدود می ها را از طرف دیگر، فرهنگ، تکنولوژي، و تفکر زبان ،اما .است

هـاي متنـوع    توان به واژه می الً،مث. کند متمایز می ها زبان از دیگر زبان را آن که هایی است ویژگی
کـار   ها براي انـواع مختلـف بـرف بـه     هاي مختلفی که اسکیمو شتر و نیز واژهبان عربی براي در ز
 ،در همـین فصـل  . اسـت  تفکـر  ةکنند محدود دهد که محیطْ این امر نشان می. برند اشاره کرد می

ـ  ةهـا و نحـو   زبـان  کلمات در و به تفاوت مطرحزبانی  شدن نسبیت محدود ۀتاریخچ در   ثیر آنأت
  .شود می اشاره ها گویان آن تفکر سخن
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