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 چکیده
 

يکی از مفاهیم اساسی سبک، شیوة متمايز كاربرد زبان برای ايجاد تأثیر بـر مخاطـب   
ها و تركیبـات عـواملی   است  ساختار ويژه و گزينش قالب، نوع ادبی، ترجیح برخی وا ه

گیـرد و نويسـندگان و شـعرا از    شناسی اثر مورد توجّه قرار مـی سبکاست كه در تحلیل 
جا كه زبان، بنیـاد  برند  از آناين عوامل برای الًای معنا و مفهوم مورد نظر خود بهره می

تواند نظیر ساير رفتارهای اجتماعی بر مًصودی ويژه شود و میانديشه و تفکّر شمرده می
قیدها و صفات درخور اهمیّت است  اخوان ثالـث در  داللت كند، بررسی داللت معنايی 
كنـد میـان بافـت زبـانی و     ويژه قیدها و صفات تهش مـی بیشتر آثار خود با ابزار زبانی به

تأثیر معنايی كهم ییوندی  رف برقرار كند  هـدف از ايـن یـژوهش تحلیـل زبـانی شـعر       
م آفـرينش ادبـی برخواننـدة    اخوان ثالث با تکیه بر قیدها و صفات برای بیان تأثیر مسـتًی 

دار صـفات و  دهد كه اين شاعر بـا گـزينش انگیـزه   آثار اوست  حاصل یژوهش نشان می
است تمن توسّع معنايی كهم، بدون آنکـه موجـب اطنـاب بیهـوده سـخن      قیدها توانسته

 شود، از اين ابزار زبانی به درستی برای  اقناع مخاطب بهره ببرد 
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     الث، سبک، صفت، قیداخوان ث: های کلیدیواژه

 

 مهمقدّ -1

هر یديده يا موتوع دارای دو نمود عینی)راهری( و ذهنی)باطنی( است كه شعرا در 

( و objectiveهای عینی)برند  در حًیًت توجّه به یديدهها از آن بهره میبازآفرينی یديده

عمول شعرا با طور مكند  به( به الًای معنی یديدة مورد نظر كمک میsubjectiveذهنی )

 كنند  توجّه به هر دو جنبه، يک یديده را در قالب شعر بیان می

گونه كه گوينده با گفتن و یديده گفتار و نوشتار، نمود جژئی و عینی زبان است  بدين      

بخشد  زبان بنیاد انديشه و تفکّر است و از ت مینوشتن بخشی از نظام ذهنی زبان را عینیّ

ها و وسیلة آن، افکار، انديشهشود  انسان بهانگیز انسان محسوب میاستعدادهای شگفت

 هاست   كند  لذا عامل برقراری ارتباط با ديگر انساناحساسات خود را به ديگران منتًل می

 -0شناسی: ويژگی نوشتاری نگاره -4است: ساختار زبان از چهار سطح تشکیل شده

 -1ادبی  های مايه: وا گان، استعاره و ديگر آرايهلغت -3آرايی آواشناسی: قافیه، وزن، واج

  (420: 4316)وردانک،  نحو: ساختارهای دستوری

زبان در زندگی انسان دوگونه نمود دارد: لفظی يا آوايی و نوشتاری يا مکتوب          

 يابد  استفاده ازسرچشمة آثار ادبی زبان است كه در شعر بیشتر به شکل مکتوب تجلّی می

نمود نوشتاری در گرو رعايت قوانین و مًرراتی است كه به فهم هرچه بیشتر كهم كمک 

كدام از مًوالت شود  هركند  اين مًرّرات و قوانین در مبحّی به نام دستور زبان بیان میمی

دستوری مانند: اسم، صفت، تمیر، قید، فعل، حرف اتافه، حرف ربط، صوت، جمله و     

 ای تشخّص سبکی ايجاد كند  بهتواند به گونهبرد مختلفی دارد و میكارةتعاريف و شیو

ويژه در شعر اين امکان را عنوان مّال، حذف عامل صفت در برخی تركیبات وصفی به

ترين عبارت، مًصود خود را به مخاطب كند كه بتواند در كوتاهبرای گوينده فراهم می

 رسانی سهیم شود ی در اين ییاماگونهمنتًل كند و متًابهه مخاطب نیز به 



 117 ... یدر تشخّص سبک یو صیت یدیق هایتیّموقع یبازخوان                       69بهار و تابستان 

نحو، بررسی روابط بین عناصر ساختمان جمله و قواعد حاكم بر نظم و توالی         

هاست كه براساس همین قواعد، ساختمان يک جمله در درون زبانی خاص، منطًی و جمله

گاه متغیّرهای نحوی تابع ديد  (061: 4314)فتوحی،  شودممکن و غیرمنطًی و ناممکن می

دهندة میزان قطعیّت نظر اند  مّهه وجه فعل، قید، صفت و زمان نشاننويسنده در بارة موتوع

)همان:  دهنده به ديدگاه مؤلّف دربارة موتوع هستندوی و نیز فاصله او با واقعیّت و شکل

011)  

رود و كه در معنی رنگ و نوع به كارمی« فام» در شعر زير از اخوان ثالث، یسوند          

است  به هر روی تركیب شده« ماتم»سازد، با اسم معنای معمواله با اسم ذات، صفت می

 نمايد، نوعی ارجاع غیر مستًیم در كهم است و اگرچه غريب می« ماتم فام»تركیب وصفی 

 انگیزی ايجاد كرده است:فضای خیال

  (44: 4313)اخوان ثالث،  ة روزنی زين سًف ماتم فام نگشايدو دريی

 آمده است:« عزافام»معادل اين تركیب در بیت زير به صورت -

 چادر كشید« عزافام»شب آن سر  گريستهنوز اين كران روز خون می

 (14: 4302)اخوان ثالث، ترا ای كهن بوم و بر دوست دارم،

در بسیاری از مواقع عناصر تروری برای تبیین و شرح متن از خود متن به دست          

چه در درونش موجب امید و ناامیدی، خشم، غم و اندوه   اخوان ثالث برای بیان آنآيدمی

های است كه در بخش های قیدی به خوبی بهره بردههای توصیفی و گروهبوده از جمله

 مختلف اين یژوهش به آن اشاره خواهد شد 

 

 لهئبیان مس-1-1

های دستوری نیز های بیانی از تکنیککشاعران برای خلق اشعار زيبا عهوه بر تکنی          

اند  اخوان ثالث نیز در اشعار خود از قیدها و صفات با بسامد فراوان برای بیان بهره برده

است  با توجّه به اين انديشه و تأثیرگذاری هر چه بیشتر بر خوانندة آثار خود استفاده نموده

های دستوری بیشترين بهره را تکنیکاست، شاعران معاصر از كه شعر نو به نّر نزديک شده

اند  چنانکه تئوری اخوان نیز بر همین نکته تأكید دارد كه شعر نو آنًدرها كه به روح و برده
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شیوة بیان و نحوة بینش و تعبیرات و تشبیهات و ادرا  و الهام مربوط است  به وزنش 

  (464: 4361)اخوان ثالث  مربوط نیست

از سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین برخوردار است  « فركهف»دی تحلیل گفتمان انتًا      

های صوری متن مانند وا گان، ای است كه با ويژگیبه نظر فركهف توصیف مرحله

گر در ییوند با وا گان و دستور بايد دستور و ساختارهای متنی سر و كار دارد  تحلیل

در   (404: 4301)فركهف،  كندهای بیانی متن را مشخّص ای و ارزشهای رابطهارزش

های گفتمانی به فرايندهای های زبانی و كنشتحلیل گفتمان انتًادی در بررسی یديده

  (01شود )همان: ايدئولو يک در گفتمان، روابط بین زبان و قدرت و ايدئولو ی توجّه می

ها انسان تواند در روابطشود كه میزبان سبب تولید كلمات و جمهت بسیاری می       

بسیار تأثیرگذار باشد  اخوان ثالث در شعر خود با استفاده از ابزار زبانی به ويژه صفات و 

كند  با توجّه به تحلیل قیدها میان بافت زبان و تأثیر معنايی كهم ییوندی عمیق برقرار می

 قیدها و گیری اخوان ثالث از گفتمان انتًادی اشاره شده، در اين یژوهش نوع و میزان بهره

 شود  ها در شعر شاعر بررسی میصفات و تأثیر آن

 

 پیشینة تحقیق -1-2

های گفتاری بر اساس دستور زبان در آثار شعرای معاصر، در خصوص بررسی كنش       

با عنوان: زبان در شعر فروغ  اینامهاست  از جمله: یايانای انجام شدههای ارزندهیژوهش

(، نًد شعر معاصر 4301گرا )كارآمد، ن بنیاد بر اساس دستور نًشفرخزاد، يک رويکرد مت

(، مًالة تجزيه و تحلیل 4300شناسی، رسالة دكتری دانشگاه تهران )مؤذّن: از ديدگاه زبان

  (416-403: 4316دستوری منظومة صدای یای آب سهراب س هری )نعمتی،  -گفتمانی 

به اختصار در خصوص « امروز آغاز تا شعر نو از»محمّد حًوقی نیز در كتاب        

  (00: 4300است )گیری اخوان ثالث از قید و صفت مطالبی بیان كردهبهره
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ها آثار شعرا با تکیه بر عوامل ارجاعی و وا گانی و براساس نوع در اين یژوهش       

ات را طور خاص، قیدها و صفاند، امّا اين یژوهش بهها و الگوهای نحوی بررسی شدهجمله

 كند كه در تشخّص سبکی شعر اخوان تأثیرگذارند، بررسی می

 

 ضرورت و اهمیّت تحقیق -1-3

توان گفت اين یژوهش از آن روی اهمیّت دارد كه تحلیل كاربردی زبان را نشان می      

های زمانی و مکانی و امّال آن را یردازد كه موقعیّتدهد  و به بررسی عناصر سخن میمی

توانند كند كه چگونه ايزارهای زبانی میكند  با اين تفسیر، یژوهش حاتر بیان میبیان می

 ها و اعتًادات مؤثّر باشند دهی به گرايشدر ساخت ايدئولو ی، ايجاد انديشه و جهت

 

 بحث-2

موقعیّت بهغی كهم را بايد در طرز تنظیم و انتخاب الفاظ و تناسب آن با معنی مراد و        

با توجّه به   (406: 4360كند در نظر گرفت )رتانژاد، ها حکومت میی كه برآنقوانین

نسبتی كه میان لفظ و معنا وجود دارد، اين نکته یذيرفتنی است كه الفاظ در صورتی كه 

نتوانند همراه معانی تغییر و تحوّل داشته باشند، از بیان بسیاری از نفسانیّات انسان، ناتوان 

ن دلیل نويسندگان و شعرا بايد در گفتار خود از امکانات زبانی و ساختار مانند  به همیمی

دستوری برای رفع اين كمبود بهره ببرند  قیدها و صفات از جملة اين امکانات زبانی برای 

بیان مًاصد و مفاهیم متنوّع مورد نظر گوينده و عوامل تًويت معانی و الفاظ محسوب 

 شوند می

 ک کارکرد ایدبولوژی-2-1

های است  جملهابزار زبانی برای باز نمود افکار و عًايد، همواره مورد توجّه بوده       

تواند در انتًال عواملی است كه میاز رسمی، شعارها، روايتگری و تركیبات خاص، 

ها و اعتًادات تأثیرگذار باشد  اخوان ثالث از اين كاركرد زبانی با در  عمیق و انديشه

است  بخشی از اين نوع لًای اعتًادات ايدئولو يک خود بهره بردهمنطًی برای ا

 يابد:تأثیرگذاری در انتخاب صفات و قیدها تجلّی می
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 چون شبی هستم سحر گم كرده و فردا ندارم         من دل تاريک و تـنهـا دارم و حاشا ندارم

 به  آن دنیای ناییدا ندارماعـتًادی هم      چه ییدا هست دنیايی یر از رنج است و حسرت   آن

 (61: 4361)اخوان ثالث، ارغنون، 

در اين شعر، به گناهکاری و آلودگی خود اعتراف « تاريک و تنها»شاعر با صفات        

كه ناامیدی خود را شرح عهوه بر آن« سحر گم كرده»صفت مركّب   كند  همینین بامی

را زيركانه در « ناییدا»ر بیت دوم نیز صفت كند  ددهد، برگناه كار بودن خود تأكید میمی

اعتًادی خود را به جهان یس از مرگ گونه بیبرد و بدينبه كار می« نامشخّص»معنای 

 4نمايد توجیه می

مورد تأكید قرار « از هر سو»و « دم به دم« »هر دم»نزديکی مرگ در بیت زير با قیدهای 

 است: گرفته
 دم به دم نبضم به گوش اين سیلی از هر سو نهاد       مـرگ    شود نزديکتر هردم صدای یایمی

 (12: 4302)اخوان ثالث، ترا ای كهن بوم و بر دوست دارم، 

 ، خهصه و گزيدة تمام «تنها»و قید « زيبا»و « يکتا»، « تنها»در شعر زير شاعر با سه صفت     

 است: های یروردگار را به تصوير كشیدهويژگی
 س، بشناس ، تنها آن يک  يکتايک خدا بشنا

 با يک تنها نیايش كن 

  (12: 4313)اخوان ثالث،   و آن يک  تنها و زيبا را یرستش كن 

البتّه شاعر در بخش ديگری از همین شعر با دو ويژگی ديگر نیز كه توصیف گويايی از 

 كند:یروردگار است، مًصود خود را كامل می

 (14  )همان: گمان جاودان در توستو خدا آن بی

شود، گری كه در اشعار اخوان به شکلی گسترده ديده مینوعی از تفکّر زرتشتی        

« اهورايی»يابد  اخوان ثالث صفت نسبی گاهی در شیوة گزينش صفات و قیدها بازتاب می

 است: را در جايی برای شب و در جايی ديگر برای صبح به كار برده
 ا بودشست باران بهاران هرچه هرج

 يک شب یا  اهورايی
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       (01: 4361)اخوان ثالث، از اين اوستا،  بود و ییدا بود

  (01در اين صبح بزرگ شسته و یا  اهورايی )همان، 

 شود: در شعر زير نیز ديده می ،ای و توانمندی صفت در انتًال انديشهاين نمود اسطوره
 سال ديگر، ای دوست، ای همسايه،

 مان، ه و باستانیافتاددر شهر یرت

 های یا  و یارسایوش برفی،صبح

 از آن خواهم بود كه بتوانم گريستتر من غمگین

  (01: 4313)اخوان ثالث، 

 ییوندی عمیق دارد « صبح»با تًدّس « برفی»و « یارسایوش»، «یا »صفات 

 و نمونة ديگر: 

 بهل كاين آسمان یا /  

  (416: 4311وان ثالث، )اخ اه كسانی چون مسیح و ديگران باشدچراگ

اند، شدّت و تعف تلًّی، باور و جا كه قیدها حاصل ديدگاه گوينده دربارة موتوعاز آن

  (011: 4314)فتوحی،   دهندبستگی وی را به عًايد و ايدئولو ی نشان میدل

 شودتوفیـــق بی جهــاد مدلّل نمـــی     خــود  فکر كار باش كه قولی مدلّل است

 شودخود كسی محمّد مرسل نمیبی     مکن، بدون چـــهل سال ارتـــیاض بــاور 

 (10: 4361)اخوان ثالث، ارغنون، 

گیری قاطعانة او را دربارة اهمیتّ تهش و در اين شعر، موتع« مدلّل»عنصر دستوری        

يی شاعر گراقطعیّت و واقع« خودبی»دهد  همینین ارجاع كهم به قید همّت انسان نشان می

و  قید « مدلّل»بر دوش صفت  ،است  در واقع نًش اصلی بیان در شعر مورد نظررا افزوده

ای كه اگر گونهاست بهنهاده شدهكند، كه مفهوم فعل باور مکن را تًويت می« خودبی»

گونه دهد  ايندو عنصر زبانی از شعر حذف شوند، كهم قطعیّت خود را از دست میاين

سازد و بر اعتبار كهم او ، زمینة اعتماد و همدلی او را با خواننده فراهم میكاربرد قید

 افزايد می
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 گریزکاربرد ویژه و قاعده-2-2

دهد، بلکه از رهگذر كه شعر مستًیماه به عالم یديدارها ارجاع نمیبا توجّه به اين       

دهد )ر   خواننده قرار می گريز زبان، باز نمودی از آن در اختیاركاربرد ويژه و قاعده

ای از قیدها و صفات، تصاوير گیری از نوع ويژهاخوان ثالث با بهره  (34: 4311وردانک 

نمايد و از اين طريق، ذهن مخاطب خود را درگیر ها میتخیّلی را جانشین عالم یديدار

 كند می

نتظارات، برخورد اثر ادبی در حًیًت ییوستاری از یديد آوردن و درهم شکستن ا       

 های متداول و آشنايیها، انگارهمتًابل و ییییده قانون و تصادف، هنجارها و انحراف

  (410: 4311های نمايشی است )ايگلتون، زدايی

كه بر نفی ابديّت داللت دارد با حرف اتافة مركب « هرگز»در شعر زير، قید مؤكّد       

شود و مفهوم ابديّت خود را از یّد به زمان میكه آن نیز مفهوم قیدی دارد، مً« یس از»

 دهد: دست می
 از هرگز خدا را شکر چندان بد نشد آخر         زشادی گرم شد خون در عروق سرد بیمارانیس

 (11: 4311)اخوان ثالث، 

، «خندستان»های لغات فارسی بیشتر به صورت كه در فرهنگ« خندستانه»در بیت زير قید   

  0:رگی و شوخی تبط شده، غیر منتظره استدر معنای مسخ
 ز بس ترساند و خواند وعیدم  خنداندم  رفچه خندستانه می

 (040: 4302)اخوان ثالث، ترا ای كهن بوم و بر دوست دارم، 

ندرت در زبان فارسی نوعی یسوند قیدساز است كه مفهوم مبالغه دارد  اين یسوند به« ستانه»

 رود كار میبه

های آركائیک زبان اخوان ثالث برتر به جای صفت برترين كه از ويژگیآوردن صفت 

 گريزی معمول زبان شعر اوست:ای ديگر از قاعدهاست، نمونه
  وطن اين دغل دونان دشمن را برانید از

 ها و برترين تدبیرهاتر رزمبا قوی

 (061: 4302)اخوان ثالث، همان، 
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 است:تی برترين به كار رفتهدر معنای صف« ترنهفته»در شعر زير  نیز

 با دم افزون سیر توش گرم، از دريیة راز 

  (02: 4310تاخت )اخوان ثالث، تر زوايای درون میتا نهفته

 گريزی در شعر اخوان ثالث است:های قاعدهانحراف صفت نیز از ديگر نمونه
  (421: 4311لث، حريفا گوش سرما برده است اين، يادگاری سیلی سرد زمستان است )اخوان ثا

 است قرار گرفته« سیلی»كه مربوط به زمستان است، صفتی برای « سرد»وصف 

 به كار « امواج»به جای وصف « روح»آبی، به عنوان وصف « صفت»يا در شعر زير كه 

 گرفته شده است:
  (10: 4310سنج روح آبی امواج )اخوان ثالث، آن ترازوی طراوت

 گريزی در شعر اخوان ثالث است: هآمیزی نوع ديگر از قاعدحسّ
 جان راست گفتی، خوب خواندی ناز آوازت  3كَرَ  

 (410: 4311)اخوان ثالث،  من اين آواز تلخت را   

 گريزی است:كاريرد قیدهای عامیانه در شعر نیز نوعی قاعده

 دل من آسمانی شد حسابی   يکی از روزهای آفتابی

 (014: 4361)اخوان ثالث، ارغنون، 

  (14: 4361)اخوان ثالث، از اين اوستا،   می بندد« كیع»رسم در را به رويم تا می

زدايی است: اين نوع دخالت ای آشنايیكاربرد عامیانة قید در شعر اخوان باعث گونه       

ترين از عمده -شودكه به قصد توسّع انجام می -شاعر در قواعد دستوری زبان فارسی

اخوان ثالث با انتخاب   (00: 4300آيد )نک، حًوقی،شمار می جواهر تعريفی شعر به

است  بنابر ها و ساختن قید و صفت از آنها نوعی هنجارگريزی زمانی آفريدهگونه وا هاين

هايی را تواند از گونة زمانی زبان هنجار بگريزد و صورتگزارش كورش صفوی، شاعر می

  (11، 4: ج4312اند )صفوی، هكار ببرد كه ییشتر در زبان متداول بودبه

های كهن برای ساخت صفات تركیبی نیز به شعر اخوان تشخّص سبکی كاربرد وا ه

 بخشد:می

 ای زرّين  هر نفس لختی ز مهر من، بسان قطره
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  (11: 4302)اخوان ثالث، آخر شاهنامه، در كام اين مرداب عمراوبار  چکدمی

ک خراسانی است در شعر اخوان ثالث های سبتطابق صفت و موصوف كه از ويژگی

 هايی دارد: نمونه

 های نگارين چه طرفه هنجاراچه سحرهای عجايب، چه معجزات غريب            چه  نًش

 (420: 4302)اخوان ثالث، ترا ای كهن بوم و بر دوست دارم،

نشان تنگی او را برای گذشته ای احساس دلگونهاين صورت كهن قیدها و صفات به       

شود دهد  اين نوع انگیزش حسّ نوستالو يک برای خواننده موجب تجديد خاطرات میمی

 و خواننده با كمک عناصر قیدی و صفتی، گويی همراه گوينده با سنّت  و فرهنگ گذشته 

 كند ییوند برقرار می

 تأثیر قیدها و صیات در ادبیّت کالم -2-3

ری بجا و مناسب از قیدها و صفات به كهم خود گیشود كه شاعر با بهرهگاهی مشاهده می

هايی كه به راهر منطق نّری بر آنان حاكم است، فضايی بخشد و در جملهقابلیّت ادبی می

كند  برخی معاصران اهمیّت صفت را در آفرينش تصوير بیشتر از تشبیه، شاعرانه ايجاد می

ترين وسايل بیان تصويری، آوردن مجاز و استعاره دانسته و معتًدند كه مهمترين و شايسته

  (46: 4310شفیعی كدكنی، ) اوصاف است

 گاه و آب نور را با نور آب آمیخت وزيد آن

 چنان آرام نسیمی آن

  (01: 4361انگیخت )اخوان ثالث، از اين اوستا، كه مخمل را هم از خواب حريرينش نمی

ه با مخمل دارد، نوعی در معنای نرم و لطیف تمن تناسب رريفی ك« حريرين»صفت 

 است  برجسته سازی در كهم ايجاد كرده

كهم را از سطح زبانی به سطح ادبی ارتًاد « غبارآلود»توان گفت كه صفت در شعر زير می

 است:داده
 و ما با لذّتی بیگانه اين راز غبارآلود را مّل دعايی زير لب 

  (44كرديم )همان: تکرار می
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گیری سبک شخصی اخوان بويژه در شیوة به ی در فرايند شکلرسد خودآگاهنظر میبه

 است كارگیری قیدها و صفات كه نوعی خلّاقیت هنرمندانه است، مؤثّر بوده

 است:آوايی به وجود آوردهتًلیل به قید، نوعی هم«  »در شعر زير شاعر با اتافه كردن 

 گاه اشارت كرد سوی طوطی زردیآن

   (11گفت )همان: چه او مید آنكركان سو تر  تکرار می 

نبايد فراموش كرد كه اعمال قواعد اتافی بر قواعد زبان هنجار نوعی برجسته سازی ادبی 

 است 

 شود:آوايی در بیت زير نیز ديده میبازی لفظی هم
 و صبح نخلستان، شب كارون و اروندش خوشا اقلیم خوزستان و خورشید خطرخندش           یسین

 (410: 4302الث، ترا ای كهن بوم و بر دوست دارم، )اخوان ث

كه در نوع خود تركیبی جديد است با « خطرخند»در تركیب وصفی « خ»تکرار حرف 

است  البتّه اصرار شاعر بر آوايی ايجاد كردههم« خورشید»و « خوزستان»، «خوشا»های وا ه

 شود: آوايی گاهی باعث سستی كهم او میاين نوع هم

 ستبینی كه زندهئب نه، میولی خا

  (043دلم اين شاد شدّاد شديدم )همان: 

و « آيندخوش»در معانی « دشمن»و « دلخواه»در شعر زير تًابل دو وصف        

با « دوست داشتنی»خواه  يعنی حال مفهوم ديگر دلغیرمنتظره است  با اين« آيندناخوش»

 وا ة دشمن تضادی لطیف دارد: 

   كان بوی دلخواه گم شدما هم شنیديم 

  (424: 4302و آمد به جايش يکی بوی دشمن  )اخوان ثالث، از اين اوستا، 

ها و قیدها كامهه وتعیت شاعر و فضايی را كه در آن قرار دارد، در دو بیت زير، وصف     

چو جان »عهدة صفات كشند  در حًیًت وریفة توصیف در شعر مورد نظر بهبه تصوير می

 :استنهاده شده« تعجیلبه»زنان و ، قدم« شوريده»و قیدهای « تیره جان»و « عزيز

 

 زنانمو به جانب صحرا قدمشوريده من در بغل گرفته كتابی چو جان عزيز
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 جانبرهم نهاده چشم ز توفان تیره  از شهر و اهل شهر به تعجیل در گريز

 (31: 4311)اخوان ثالث، 

 کارکردهای اجتماعی-2-1

های عاطفی های ادبی، ورای لذّتها و بازآفرينی كهم و ايجاد متنانتخاب وا ه       

توان گفت بسیاری از ادبا در خلق تأثیرات و كاركردهای اجتماعی نیز دارند  هدفی كه می

شود  به آثار ادبی به دنبال آن هستند  اين نوع رويکرد در اشعار اخوان ثالث نیز ديده می

ت كه بسامد قیدها و صفات و گزينش خاصّ آنان در اين نوع كاركرد توان گفتعبیری می

 تأثیر بسزايی دارد 

توان از نوع انتخاب قیدها و صفات در اشعار در ییوند با موتوع مطرح شده، نمی       

، «تاريک»اخوان ثالث برای رسیدن به هدف مورد اشاره غافل بود  در شعر زير صفات 

است  قید كار گرفته شدهان دادن فضای ناامید كنندة جامعه بهبرای نش« تار»و « تیره»

 كشد:نیز تداوم اين موقعیّت را به تصوير می« همینان»
 دل همینان ییاده و غم همینان سوار          رويمديريست تـا دريــن ره تاريک مــی

 ابرهــای تار های تیــره و بابا ســـايه          عمری گداختیم چو خورشید  و ساختیم

 (11: 4361)اخوان ثالث، ارغنون، 

نیز كهم را « ابرهای تار»و « های تیرهسايه»با » خورشید»و « گداختن»ناسازگاری معنايی بین 

 است شاعرانه كرده

سال ديگر، ای دوست، ای »از مجموعه شعری « ورنه امشب، باز هم باران»در شعر        

شود، قیدهايی كه داللت بر معنای تکرار دارند آغاز می« انبازهم بار»كه با سطر « همسايه

ای به تصوير انگیز شاعر را در اجتماعی خاموش و ماتم زده به گونهآور و مهلزندگی رنج

گونه تغییر و دگرگونی در زندگی شاعر وجود ندارد  در اين اند كه گويا امید هی كشیده

كار ت  قیدهای ديگری كه در معنای تکرار بهاسهفت بار تکرار شده« باز هم»شعر قید 

 اند:اند عبارتند از:  هم ، همینان، باز، نیز كه البتّه برخی از اين قیدها چندبار تکرار شدهرفته

  (42: 4313)اخوان ثالث،  هايی كه هم رنگندباز هم آن روز و شب 
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در اشعار اخوان ثالث دارند،  و نظاير آن كه بسامد قابل توجّهی« گويا»، «شايد»قیدهای        

بیانگر شکّ و ترديد شاعر در امکان تحوّالت اجتماعی سیاسی و فرهنگی است  به تعبیری 

 نگرد:ديگر او به همه چیز با ديده شک و ترديد می

 اين ورق سوخته روزی كه به انظار رسد جهانشايد امید نهان باشد از انظار 

 (34: 4361)اخوان ثالث، ارغنون، 

 یشه من يک آرزو دارم هم

  (426: 4302)اخوان ثالث، آخر شاهنامه،   كه شايد از همة آرزوهايم كوچکترست

 كه گويا خوشتر از آن عالمی نیست رنگیخوشا بیداری و شوريده

 (411)همان، 

اين شکّ و ترديد بی ارتباط با تناقص وجودی هنرمند نیست كه از امور فردی و         

ته يا در حوزة امور تاريخی و ملّی و اجتماعی و همینین در حوزة شخصی سرچشمه گرف

االهیات، شايد يکی از عوامل اصلی عظمت هنرمندان همین تناقص باشد )شفیعی كدكنی، 

4312 :112-114)  

دهد كه زبان فرايندی اجتماعی است  از گونه كاربرد صفات و قیدها نشان میاين        

های خاصّ متون و ماهیّت عمل اجتماعی ییوندی معنادار ژگیمیان وي« فركهف»ديدگاه 

  (11: 4301وجود دارد )فركهف، 

ای عنوان سوگ سرودهبه« روی جادّة نمنا »نمونة ديگر كاركرد اجتماعی در شعر        

شود  شاعر تنها در بند اوّل اين شعر كه ینج سطر دارد بیش از برای صادق هدايت ديده می

های صفتی و است  هر يک از اين گروهتركیب قیدی و صفتی به كار برده هشت وا ه و

« نمنا »ها و اعتًادات شاعر در ییوند است  به عنوان نمونه صفت ای با انديشهگونهقیدی به

است، لغزنده بودن مسیر زندگی صادق هدايت يا ینداشت شاعر كه وصف جاده قرار گرفته

 كشد: ی را به تصوير میبه غیر قابل اعتماد بودن زندگ

 كاروان كولی اگرچه حالیا ديری است كان بی

 ازين دشت غبارآلود كوچیده است  

 و طرف دامن از اين خا  دامنگیر برچیده است، 
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 هنوز از خويش یرسم گاه، آه 

  (14: 4361ديده است آن غمنا  روی جاده نمنا  )اخوان ثالث، از اين اوستا، چه می

كه تركیب وصفی مًلوب است، آوارگی و تنهايی « كاروان كولیبی»شعر  در همین       

نیز تمن نشان دادن فضای « دامنگیر»و « غبارآلود»كشد  صادق هدايت را به تصوير می

 كند بیان می« هدايت»آور زندگی، همداستانی شاعر را با رنج

های زندگی يه روشنكاربرد اين نوع صفات و قیدها صداقت ذاتی شاعر را در بازتاب سا

 دهد آيد، نشان میاجتماعی كه از عوامل موفًیّت او به شمار می

 تأثیر قیدها و صیات در اشعار روایی-2-5

ها، اخوان ثالث از قابلیّت قیدها و صفات در اشعار روايی خود برای باز نمود شخصیّت       

اين نوع كاركرد صفات و  برد ها و رويدادها به خوبی بهره میبه تصوير كشیدن صحنه

تر شعر و ات شاعرند و به مخاطب در در  هنرمندانهای روايتگر ذهنیّگونهقیدها به

رسانند  شايد بتوان گفت در  ناقص مخاطب را از شناسی آن ياری میهای زيبايیارزش

 كنند  فضای شعر كامل می

موقعیّت نمايی برای مخاطب  كاربردهای مکانی و زمانی قیدها در شعر اخوان نوعی        

شود  اخوان ثالث گاهی برای نشان دادن خشم و تنفّر خود، برای يک محسوب می

آوايی و گونه ترادف صفات نیز رعايت همكند  در اينموصوف، صفات متعدد را ذكر می

 است:آورده« میراا»شود  در شعر تناسب  اجزای كهم ديده می

 : تاريخاين دبیر گیج و گول و كوردل

 خواستتا مذهّب دفترش را گاهگه می

 با یريشان سرگذشتی از نیاكانم بیااليد

  (31: 4302افتادش اندر دست )اخوان ثالث، آخر شاهنامه، رعشه می

اين نوع كاربرد صفت در شعر اخوان ثالث گاهی هم برای نکوداشت موصوف استفاده 

 شود:می

 دل هشیاراينک اينک مرد خواب از سر یريده چشم و 

  (60گشايد خوابگاه كفتران را در )همان: می
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 كار گرفته در شعر به« خواب از سر یريده»كه برای تأكید صفت« چشم و دل هشیار»تركیب 

رو اهمیّت دارد كه عهوه بر بیداری راهری، بر آگاهی و بصیرت موصوف است از آنشده

 )مرد در شعر مورد نظر( داللت دارد 

 گر: ای ديو نمونه
 انديش،اين شکسته چنگ  دلتنگ  محال 

 یرداز حريم خلوت یندار،نغمه

 جاودان یوشیده از اسرار،

  (11همان: ) ها كه دارد روز و شب با خويشچه حکايت

دار در شعر اخوان ثالث است گونه انتخاب قیدها و صفات، فرايند غالب و جهتاين       

 گیرد های شخصیّتی و روحی او قرار میگیكه برخی از مواقع در خدمت توصیف ويژ

 توسّع معنا و ناسازگاری معنایی-2-9

شوند، كه مند است و اجزای آن در صورتی با هم تركیب میزبان فارسی قاعده        

ها در طور طبیعی رابطة دستوری و معنايی وا هناسازگاری معنايی نداشته باشند  يعنی به

در تركیب صفتی شورانگیز، كاربرد دارد، امّا در « انگیز»مضارع كهم حفظ بشود  مّهه بن 

كند  زيرا زبان دارای مجموعه عهئمی است نوعی ناهنجاری ايجاد می« سردانگیز»تركیب 

كه در كاربرد آن حشو بسیار زياد است  يکی از موجبات  حشو اين است كه زبان دارای 

 كند ساختمان است و از قواعد ییروی می

تر شناسند، در نتیجه آسانجا كه اهل زبان تركیبات ناممکن را از ییش میاز آن      

توانند تركیبات ممکن را حدس بزنند و اين خود منبع سرشاری برای حشو در زبان می

وجود حشو، وابستگی ما را به وجود صوتی زبانی   (436: 4313كند )باطنی،ايجاد می

  (416:)همان دهدرا در زبان گسترش می كاهد و متًابهه حوزة حدس مامی

ويژه مند نبودن برخی صفات و قیدها در زبان فارسی بهبا توجّه به اين موتوع، قاعده       

كند تا با خالق شود، بلکه به مخاطب كمک میدر شعر نه تنها تعف و سستی محسوب نمی

 آورد  اثر سهیم شود و چه بسا فهمی فراتر از مًصود سراينده به دست
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بیان سخن طبیعی، با اين ناسازگاری لفظی در تغییر سیر انديشه و گفتمان اخوان ثالث         

است  او از اين موقعیّت برای تأثیر گذاشته و فضای جدّی سخن او را به طنز بدل كرده

 است الًای انديشه خود بهره برده

لث است  در شعر زير صفت یارادوكس نیز از عوامل تصوير ساز شعر اخوان ثا        

ناسازگاری معنايی ايجاد « تهی»است، با وا ة كه در نًش مسند به كار گرفته شده« سرشار»

 است:كرده
  از تهی سرشار

  (04: 4302هاست )اخوان ثالث، آخر شاهنامه، جويبار لحظه

 های ديگر:از نمونه

  هاشان دروغ و بی معنی است گريه

 دههاشان غريب و یژمرخنده

 (14 :4311)اخوان ثالث، 

  (423: 4361زد )اخوان ثالث، از اين اوستا، و آن يک كه چون هق هق گريه، قهًاه می

 های شعریانطباق با ارزش-2-7

معیارهای متفاوتی برای تعیین شاعرانه بودن متون وجود دارد كه بر همان اساس         

باور نويسندگان اين جستار، آرايش سبکی های ادبی متون را تعیین كرد  به توان ارزشمی

گذاری اثر ادبی تلًّی شود  ای از معیار ارزشتواند در جمع بندی كلّی آثار ادبی، نمونهمی

كنندة  قیدها و صفات در آرايش سبکی درخور نًد و بررسی طبعاه در اين مورد نًش تعیین

 است 

سازی اين ويژگی كه نوعی برجسته های شعر معاصر است وشروع ناگهانی از ويژگی       

از « میهمان مادرم»كند  اخوان ثالث در قطعة ای ايجاد میآيد، فضای شاعرانهبه شمار می

 كند:شعر خود را با دو قید آغاز می« سواحلی و خوزيات»دفتر شعری 
 سان باز هم ديدم،و بدين

 میهمان خاطر خود را 

  (12: 4310چشم بگشود و نگاهی كرد )اخوان ثالث، 
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كه در « همینان»و « همیشه»، « مدام»و قیدهای « برتر»و « جاويد»در شعر زير نیز صفات        

است، با ینداشت شاعر در خدا به كار گرفته شده 1«زروان»موجزترين  بیان برای توصیف 

 مناسبت دارد: « زروان»دانستن 

 ای مدام، ای سلسله جاويد! ای برتر 

  (11: 4310ما، من ندانسته )اخوان ثالث، تو خدا بودی و در 

آوايی اين دو وا ه با و هم« آسان»و « سخت»در شعر زير تضادّ رريف بین قیدهای        

 دهد:خودآگاهی  شاعر را برای تصويرآفرينی نشان می« صید سعادت»تركیب اتافی

 بزن، نشخوار كن، خوش باش

  (41: 4310)اخوان ثالث،  ای صید سعادت راكه سخت آسان به چنگ آورده

 اجزای سازندۀ معنا و تیسیر مخاطب -2-8

اگر اين نظريه را ب ذيريم كه معنای متن در بسیاری از مواقع خود به خود مدوّن         

های شود و خواننده بايد برای تولید معنا روی مصالح متنی كار كند، به تعبیر ديگر متننمی

ها را یر كند )نک  سلدون تواند آنارد كه فًط خواننده میهايی دادبی همواره سفیدخوانی

رسیم كه تفسیر خواننده از متن به دو صورت (، به اين نتیجه می02: 4311و ويدوسون، 

 خواهد بود: 

 ای غیرمستًیم به فهم و تفسیر خواننده خود  متن و قرائن و شواهد موجود به گونه--4

 كند كمک می

 كند واننده، مفاهیمی را بر متن تحمیل میهای تفسیری خشیوه -0

ها و تركیبات، معطوف به معنا و تفسیری هستند كه در صورت اوّل هر كدام از وا ه

توان یذيرفت كه صفات و قیدها كه از تواند به خواننده كمک كنند  با اين توتیح میمی

به كمک مخاطب  آيند، در برداشت و خود تفسیری متناجزای سازندة معنا به شمار می

 گشايند هايی تازه از متن را به روی او میشتابند و دريیهمی

كند و بر موسیًی كهم نیز جابجايی صفت در شعر، نوعی تأكید معنايی ايجاد می       

به جای آوای حزين بیش از آن كه فرياد گوينده « آواحزين»افزايد  در شعر زير تركیب می

كند  نکتة درخور زد میو رنج  درونی او را  به مخاطب گوشكهم را نشان دهد، درد 



 132  11نشریّة ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

ای زمینة اين تفسیر را برای توجّه اين است كه انعکاس اين فرياد در فضای غار به گونه

 كند كه حزن و اندوه گوينده استمرار دارد: خواننده فراهم می
  (01: 4361ستا، كرد )اخوان ثالث، از اين اوگشت و صدا میآوای او در غار میحزين

 آورندبنابر گزارش خطیب رهبر، صفت را برای تأكید در وصف ییش از موصوف می       

همتا حبیب، كهن مّل، یهناور تركیباتی از قبیل: شیرين قلندر، بی  (43: 4301)خطیب رهبر،

 اقلیم، سرمست مرغان، آزاده ايرانی، سیه دخمه،  مًدّس آتش، سیه دخمه،  و امّال آن در

 های بسیاری دارد شعر اخوان ثالث نمونه

برای س هر نوعی تشخیص ايجاد كرده است و البتّه اين فرصت را به «ییر»در شعر زير صفت 

 دهد كه آن را به معنای شیخ و مراد نیز دريافت كند:خواننده می
 یرسم ای مزدا اهورا، ای اهورامزد!ز تو می

  (01: 4361از اين اوستا،  نگهدار س هر ییر در باال )اخوان ثالث،

 های قیدی و صیتیترکیبات بدیع و گزین گویه -2-6

تواند در تركیب افتد، بلکه میها اتّفاق نمیهطبیعی است كه تركیبات تازه صرفاه در وا        

گونه تركیبات خبر بیشتری را در بردارند هايی داشته باشد  ايننحوی زبان فارسی نیز نمونه

دارند  اين كاربرد زبانی  يعنی بهره برداری ه مخاطب را بیشتر به واكنش وا میو در نتیج

هايی دارد كه با توجّه به موتوع مورد ها و تركیبات در شعر اخوان نمونههنرمندانه از وا ه

 شود:بحث به شواهدی از شعر شاعر در ییوند با صفات و قیدها یرداخته می

« آبگینه یلّکان»، با تركیب وصفی مًلوب «یلّه یلّه»و  «گٌل به گٌل»در شعر زير تناسب 

 درخور درنگ است:

 گٌل به گٌل ابر سترون در زالل آبی روشن

 رفته تا بام برين، چون آبگینه یلگان ییداست 

 من نگاهم مّل نویرواز گنجشک سحرخیزی 

 یروا به اوجی دور و زين یرواز،یلّه یلّه رفته بی

   (61: 4302ر باز )اخوان ثالث، آخر شاهنامه، لذّتم چون لذّت مرد كبوت
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جا، گوشه به گوشه( در معنای ساز )يعنی جابهدر معنای قیدی كنايه« گٌل به گٌل»       

نیز با وا ة « یله یله»ییوند دارد و « یلّکان آبگینه»كه نماد لطافت است، با « گٌل»حًیًی 

تركیب »است  در همین شعر جاد كرده تمن بیان معنای تدريجی، تناسب بديعی اي« یلکان»

به معنای گنجشکی كه تازه یرواز كردن آموخته و از « نویرواز گنجشک»وصفی مًلوب 

برد با لذّتی كه شاعر در سطر آخر به آن اشاره كرده است و تركیب یرواز خود لذّت می

 كند     ، ییوندی هنرمندانه برقرار می«مرد كبوترباز»وصفی 

شود  اصرار وا ه و تركیب قیدی و صفتی ديده می 10مجموعاه « زمستان»ر در شع       

ای است كه گاه در بندهايی از شعرش كمتر گونهگیری از صفات و قیدها بهاخوان در بهره

 كار نرفته باشد: توان يافت كه اين دو نوع دستوری در آن بهسطری را می
 او در آن ساحل مغموم افق

 بود اختر كوچک مهجوری 

 كز یس یستوی تاريک س هر

 آمیزدر دل نیم شبی خلوت و اسرار

 با دل ملتهب از شعله مهر 

  (14: 4311به جهان چشم گشود )اخوان ثالث، 

عنوان شود  بهاين بسامد قیدها و صفات در بسیاری از شعرهای اخوان ثالث ديده می      

 60( مجموعاه از 01: 4311ثالث،  سطر دارد )اخوان 13كه « فراموش»نمونه شاعر در شعر 

گونه تنوّع در توان گفت كه ايناست  میوا ه و تركیب در نًش صفتی و قیدی بهره برده

 های گفتمان از عوامل اجتماعی است گونه

های قیدی و صفتی سهمی انکارنایذير در برداشت مخاطب از مفاهیم گويهگزين       

ف بین بافت درونی و بیرونی كهم ايجاد كند  البتّه تواند ییوندی رريشعری دارد و می

)وردانک، « گاه تنارر يک به يک وجود نداردمیان متن و سبک، هی »بديهی است كه 

4311 :32)  

شود كه جمله با بخشد و اين موتوع سبب میهای بسیاری به اسم میصفت، ويژگی       

اشد و بتواند به درستی احساسات كمک اين نوع وا ه، گسترش معنايی زيادی داشته ب



 131  11نشریّة ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

گوينده را به مخاطب منتًل كند  البتّه نبايد فراموش كرد كه نوع كاربرد اين صفات و شیوة 

 كند  های معنايی متفاوتی را ايجاد میها داللتگزينش آن

 شود، ويژه زمانی كه نوعی تناسب با موصوف ايجاد میكاربرد اسم در معنای صفت به      

 بخشد:انگیز به كهم شاعر میخیال فضايی
  (14: 4361خندد )اخوان ثالث، از اين اوستا، رسد از راه قهًاه میگاه زالی جغد و جادو میآن

كه « جادو»است و با به كار رفته« نامبار »است ، در معنای وصفی « شومی»جغد كه نماد 

 1شود، تناسب دارد  ترفندی نامبار  دانسته می

-دريج در شعر اخوان ثالث گاهی در معنای كّرت و بیان اغراق به كار گرفته میقیدهای ت 

 شود:
 بــــارم اشک               دوزخ دوزخ شــعله ز آهم خیزددريا دريـــا اگر چه می

 با اين همه در باغ خیالت شب هجر                 خرمن خرمن گل از نگاهم خیزد

 (431: 4302و بر دوست دارم، )اخوان ثالث، ترا ای كهن بوم 

 سازد:اخوان ثالث گاهی با تركیب دو اسم، صفت مركّب می

 كاال، گر از طاعت به مزدی شاد       جبینشـان مهر تضمین قــعودی يا قیـامی خوشدغل زهّاد دين

 (13: 4302)همان، 

آثار ادبی  گونه صفات دراست  البتّه اين« زهّاد»، وصف «دين كاال»در بیت باال تركیب 

 های زيادی دارد نمونه

 كه تضادّ معنايی آشکاری دارند، در جای « همیشه»و « هرگز»های مختص در شعر زير قید

 اند:شدهالیه به كار گرفتهمضافٌ
 بستر تمکین هرگز با همیشه، آن شگفت افتاذه مغرور،

  (11: 4310همینان بشکوه و یر هیبت )اخوان ثالث، 

 نیز در شعر زير تركیب نادری است: «یسا یُشتان»قید 

  (11رفتم )همان: در یسایشتان منظر، همینان در خواب می
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 درستی نشانشود و بهصفت ديده می 6وا ه تشکیل شده است،  41در شعر زير كه از 

اش به صورت تجربی مورد استفادة شاعر قرار دهد كه كاربرد زبان در بافت اجتماعیمی

 است:گرفته

 ،شب است

 خورده و تاريک،شبی آرام و باران

  (11: 4311)اخوان ثالث،  ای مهجورغم، خفته غمگین كلبهكنار شهر بی

 

 گیرینتیجه-3

كننده دارند و به لحاظ فنّی و هنری، قیدها و صفات در اشعار اخوان ثالث نًشی تعیین       

 است: شاعر از اين ابزار زبانی دو هدف كلّی را در نظر داشته

  الف( گسترش معنا و سهیم كردن خواننده در التذاذ هنر شاعری

 انگیز سازی و خلق تصاوير جديد و نمايش قدرت زبان در ايجاد فضايی خیالب( برجسته

های كه سبک شناسی نوين بیشتر توصیفی است و تهش دارد ويژگیبا توجّه به اين      

كند، بررسی جايگاه صفات و قیدها در متون گذارد بیان زبانی را كه بر مخاطب تأثیر می

های دستوری دهد كه قاعدهادبی اهمیّت درخور توجّهی دارد  نتايج اين یژوهش نشان می

های صفتی و قیدی در ايجاد گفتمان ادبی و فراهم ويژه در گروهدر شعر اخوان ثالث به

 رف میان ساختار متنی  گذار است  از سوی ديگر رابطةساختن فضايی شاعرانه بسیار تأثیر

است كه به خوبی از های زبانی سبب شدهو تفسیر و چیرگی شاعر بر ابزار و توانايی

های صفتی و قیدی بهره ببرد  اين موتوع تا حدّ قابل توجّهی ويژه از گروهامکانات زبانی به

 كند های زبانی سبک خراسانی را برطرف میگويی و توجّه او به ساختكاستی كهن

 

 هایادداشت

 گونه به نظم كشیدهاعتًادی به آخرت و بهشت و دوزخ را در شعر ديگری ايناخوان اين بی -4

 است:

 هنگامه  و شور محشر اندازم آرسته بهشت را بیاشـــويم
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 ويـــران كنم و زين براندازم اين شهر فريب اهل عالم را 

 (441: 4361)اخوان ثالث، ارغنون، 

است  از جمله: افسوس، سخره، مجلس ستان، درمعانی متفاوتی به كار رفتهالبته وا ة خند -0

  (4304)ر : معین،  سخرگی، كنايه از لب و دهان معشوقمسخرگی، معركة م

 ر كوچکتر به رنگ گنجشک و خال خالكَرَ : بلدرجین  مرغی است از سار بزرگتر از كبوت-3

  (413: 4311)اخوان ثالث، 

ستايی به معنای زمان است  در عصر اوستايی يک ايزد مورد توجّه حتّی از آن او ةزروان: اين وا -1

های متأخّر اوستا نمايان ای از قسمتاهمیّت در یارهنشانی نداريم، بلکه به هیأت ايزدی بسیار كم

  (4431 /0، 4314)رتی،  شودمی

 است: ه كردهدر جای ديگر اخوان ثالث به شوم بودن جغد وخندة او در شب چنین اشار-1

 خنددوه چه شوم است اگر جغد بخندد در شب        من شنیدم كه به من شب همه شب می

 (421: 4361)اخوان ثالث، ارغنون، 

 

 فهرست منابع

 هاالف( کتاب

 تهران: مرواريد   چاپ دهم  آخر شاهنامه  (4302)اخوان ثالث، مهدی    4

 تهران: مرواريد   فتمچاپ ه  ارغنون  (4361)  ________________ 0

 تهران: مرواريد   چاپ هشتم  از این اوستا  (4361)________________.  3

تهران:   چاپ سوم  ترا ای کهن بوم  و بر دوست دارم  (4302  )________________ 1

 مرواريد 

 تهران: نشر زمستان    چاپ سی و يکم زمستان .(4311)_______________.  1

 تهران: نشر زمستان   سال دیگر ای دوست، ای همسایه  (4313)___. ____________ 6

 و خوزيات، تهران: نشر زمستان سواحلی   (4310) ________________ 0

  چاپ ینجم  اس مخبرترجمة عبّ  در آمدی بر نظریة ادبیپیش  (4311)  ايگلتون، تری 1

 تهران: مركز 

 تهران: آگاه   چاپ دوم  سی نوینمسابل زبان شنا  (4311)  باطنی، محمدرتا 1
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 تهران: ثالث   چاپ دوم  دو جلد  شعر نو از آغاز تا امروز  (4300)  حًوقی، محمّد 42

تهران:    .)تعریف کاربرد، ساخت و تقسیم آن( صیت  (4301)  خطیب رهبر، خلیل 44

 صفی علیشاهی 

تهران: انتشارات   اصول علم بالغت در زبان فارسی  (4306)  رتانژاد، غهمحسین 40

 الزهراء 

 تهران: سخن   جلد 1  ایران باستان ةدانشنام  (4314)  رتی، هاشم 43

  ترجمة عبّاس مخبر  راهنمای نظریه ادبی معاصر  (4311)  سلدن، رامان و ويدسون، ییتر 41

 تهران: طرح نو   چاپ چهارم

 تهران: سخن  م   چاپ دوبا چراغ و آینه  (4312)  شفیعی كدكنی، محمّدرتا 41

 تهران: آگاه   صور خیال در شعر فارسی  (4312)_____________________.  46

 تهران: سوره مهر   چاپ سوم  دو جلد  از زبان شناسی به ادبیات  (4312)  صفوی، كورش 40

 تهران: سخن   هاردها و روشکها، روی، نظریهسبک شناسی  (4361)  فتوحی، محمود 41

  ترجمة فاطمه شايسته ییران و ديگران  تحلیل گیتمان انتقادی  (4301)  ورمنفركهف، ن 41

 تهران: مركز مطالعات و تحًیًات رسانه 

 تهران: امیركبیر   چاپ هشتم  فرهنگ شش جلدی  (4304)  معین، محمد 02

 ترجمة محمّد غفاری   تهران: نشر نی   مبانی سبک شناسی  (4311)  وردانک، ییتر 04

 

 هالهب(مقا

دستوری منظومة صدای یای آب سهراب  -تجزيه و تحلیل گفتمانی»  (4316)  نعمتی، آزاده 4

   416 -403صص  1مجلة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان  س « س هری

 

 هاج( پایان نامه

س دستور زبان در شعر فروغ فرخزاد، يک رويکرد متن بنیاد بر اسا  (4301)  كارآمد، هوتک 4

 شناسی دانشگاه تهران نامة كارشناسی ارشد زبانیايان  گرانًش

رسالة دكتری زبان و ادبیات   شناسینًد شعر معاصر از ديدگاه زبان  (4300)  مؤذّن، مريم 0

 دانشگاه تهران   فارسی




