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چکیده
يکی از مفاهیم اساسی سبک ،شیوة متمايز كاربرد زبان برای ايجاد تأثیر بـر مخاطـب
است ساختار ويژه و گزينش قالب ،نوع ادبی ،ترجیح برخی وا هها و تركیبـات عـواملی
است كه در تحلیل سبکشناسی اثر مورد توجّه قرار مـیگیـرد و نويسـندگان و شـعرا از
اين عوامل برای الًای معنا و مفهوم مورد نظر خود بهره میبرند از آنجا كه زبان ،بنیـاد
انديشه و تفکّر شمرده میشود و میتواند نظیر ساير رفتارهای اجتماعی بر مًصودی ويژه
داللت كند ،بررسی داللت معنايی قیدها و صفات درخور اهمیّت است اخوان ثالـث در
بیشتر آثار خود با ابزار زبانی بهويژه قیدها و صفات تهش مـیكنـد میـان بافـت زبـانی و
تأثیر معنايی كهم ییوندی رف برقرار كند هـدف از ايـن یـژوهش تحلیـل زبـانی شـعر
اخوان ثالث با تکیه بر قیدها و صفات برای بیان تأثیر مسـتًیم آفـرينش ادبـی برخواننـدة
آثار اوست حاصل یژوهش نشان میدهد كه اين شاعر بـا گـزينش انگیـزهدار صـفات و
قیدها توانسته است تمن توسّع معنايی كهم ،بدون آنکـه موجـب اطنـاب بیهـوده سـخن
شود ،از اين ابزار زبانی به درستی برای اقناع مخاطب بهره ببرد
*تاريخ ارسال مًاله 4311/21/41 :
 -1دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولی عصر(عج) (نويسندة مسئول)
 -2کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

تاريخ یذيرش نهايی مًاله 4311/21/00 :
-E-mail: hzer1345@yahoo.com
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واژههای کلیدی :اخوان ثالث ،سبک ،صفت ،قید

 -1مقدّمه
هر یديده يا موتوع دارای دو نمود عینی(راهری) و ذهنی(باطنی) است كه شعرا در
بازآفرينی یديدهها از آن بهره میبرند در حًیًت توجّه به یديدههای عینی( )objectiveو
ذهنی ( )subjectiveبه الًای معنی یديدة مورد نظر كمک میكند بهطور معمول شعرا با
توجّه به هر دو جنبه ،يک یديده را در قالب شعر بیان میكنند
یديده گفتار و نوشتار ،نمود جژئی و عینی زبان است بدينگونه كه گوينده با گفتن و
نوشتن بخشی از نظام ذهنی زبان را عینیّت میبخشد زبان بنیاد انديشه و تفکّر است و از
استعدادهای شگفتانگیز انسان محسوب میشود انسان بهوسیلة آن ،افکار ،انديشهها و
احساسات خود را به ديگران منتًل میكند لذا عامل برقراری ارتباط با ديگر انسانهاست
ساختار زبان از چهار سطح تشکیل شدهاست -4 :نگارهشناسی :ويژگی نوشتاری -0
آواشناسی :قافیه ،وزن ،واجآرايی  -3لغتمايه :وا گان ،استعاره و ديگر آرايههای ادبی -1
نحو :ساختارهای دستوری (وردانک)420 :4316 ،
زبان در زندگی انسان دوگونه نمود دارد :لفظی يا آوايی و نوشتاری يا مکتوب
سرچشمة آثار ادبی زبان است كه در شعر بیشتر به شکل مکتوب تجلّی میيابد استفاده از
نمود نوشتاری در گرو رعايت قوانین و مًرراتی است كه به فهم هرچه بیشتر كهم كمک
میكند اين مًرّرات و قوانین در مبحّی به نام دستور زبان بیان میشود هركدام از مًوالت
دستوری مانند :اسم ،صفت ،تمیر ،قید ،فعل ،حرف اتافه ،حرف ربط ،صوت ،جمله و
تعاريف و شیوةكاربرد مختلفی دارد و میتواند به گونهای تشخّص سبکی ايجاد كند به
عنوان مّال ،حذف عامل صفت در برخی تركیبات وصفی بهويژه در شعر اين امکان را
برای گوينده فراهم میكند كه بتواند در كوتاهترين عبارت ،مًصود خود را به مخاطب
منتًل كند و متًابهه مخاطب نیز به گونهای در اين ییامرسانی سهیم شود
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نحو ،بررسی روابط بین عناصر ساختمان جمله و قواعد حاكم بر نظم و توالی
جمله هاست كه براساس همین قواعد ،ساختمان يک جمله در درون زبانی خاص ،منطًی و
ممکن و غیرمنطًی و ناممکن میشود (فتوحی )061 :4314 ،متغیّرهای نحوی تابع ديدگاه
نويسنده در بارة موتوعاند مّهه وجه فعل ،قید ،صفت و زمان نشاندهندة میزان قطعیّت نظر
وی و نیز فاصله او با واقعیّت و شکلدهنده به ديدگاه مؤلّف دربارة موتوع هستند (همان:
)011
در شعر زير از اخوان ثالث ،یسوند «فام» كه در معنی رنگ و نوع به كارمیرود و
معمواله با اسم ذات ،صفت میسازد ،با اسم معنای «ماتم» تركیب شدهاست به هر روی
تركیب وصفی «ماتم فام» اگرچه غريب مینمايد ،نوعی ارجاع غیر مستًیم در كهم است و
فضای خیالانگیزی ايجاد كرده است:
و دريیة روزنی زين سًف ماتم فام نگشايد (اخوان ثالث)44 :4313 ،

معادل اين تركیب در بیت زير به صورت «عزافام» آمده است:هنوز اين كران روز خون میگريست

شب آن سر «عزافام» چادر كشید

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

در بسیاری از مواقع عناصر تروری برای تبیین و شرح متن از خود متن به دست
میآيد اخوان ثالث برای بیان آنچه در درونش موجب امید و ناامیدی ،خشم ،غم و اندوه
بوده از جملههای توصیفی و گروههای قیدی به خوبی بهره برده است كه در بخشهای
مختلف اين یژوهش به آن اشاره خواهد شد
-1-1بیان مسئله
شاعران برای خلق اشعار زيبا عهوه بر تکنیکهای بیانی از تکنیکهای دستوری نیز
بهره برده اند اخوان ثالث نیز در اشعار خود از قیدها و صفات با بسامد فراوان برای بیان
انديشه و تأثیرگذاری هر چه بیشتر بر خوانندة آثار خود استفاده نمودهاست با توجّه به اين
كه شعر نو به نّر نزديک شدهاست ،شاعران معاصر از تکنیکهای دستوری بیشترين بهره را
بردهاند چنانکه تئوری اخوان نیز بر همین نکته تأكید دارد كه شعر نو آنًدرها كه به روح و
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شیوة بیان و نحوة بینش و تعبیرات و تشبیهات و ادرا

شماره11

و الهام مربوط است به وزنش

مربوط نیست (اخوان ثالث )464 :4361
تحلیل گفتمان انتًادی «فركهف» از سه سطح توصیف ،تفسیر و تبیین برخوردار است
به نظر فركهف توصیف مرحلهای است كه با ويژگیهای صوری متن مانند وا گان،
دستور و ساختارهای متنی سر و كار دارد تحلیلگر در ییوند با وا گان و دستور بايد
ارزشهای رابطهای و ارزشهای بیانی متن را مشخّص كند (فركهف )404 :4301 ،در
تحلیل گفتمان انتًادی در بررسی یديدههای زبانی و كنشهای گفتمانی به فرايندهای
ايدئولو يک در گفتمان ،روابط بین زبان و قدرت و ايدئولو ی توجّه میشود (همان)01 :
زبان سبب تولید كلمات و جمهت بسیاری میشود كه میتواند در روابط انسانها
بسیار تأثیرگذار باشد اخوان ثالث در شعر خود با استفاده از ابزار زبانی به ويژه صفات و
قیدها میان بافت زبان و تأثیر معنايی كهم ییوندی عمیق برقرار میكند با توجّه به تحلیل
گفتمان انتًادی اشاره شده ،در اين یژوهش نوع و میزان بهرهگیری اخوان ثالث از قیدها و
صفات و تأثیر آنها در شعر شاعر بررسی میشود
 -2-1پیشینة تحقیق
در خصوص بررسی كنشهای گفتاری بر اساس دستور زبان در آثار شعرای معاصر،
یژوهشهای ارزندهای انجام شدهاست از جمله :یاياننامهای با عنوان :زبان در شعر فروغ
فرخزاد ،يک رويکرد متن بنیاد بر اساس دستور نًشگرا (كارآمد ،)4301 ،نًد شعر معاصر
از ديدگاه زبانشناسی ،رسالة دكتری دانشگاه تهران (مؤذّن ،)4300 :مًالة تجزيه و تحلیل
گفتمانی  -دستوری منظومة صدای یای آب سهراب س هری (نعمتی)416-403 :4316 ،
محمّد حًوقی نیز در كتاب «شعر نو از آغاز تا امروز» به اختصار در خصوص
بهرهگیری اخوان ثالث از قید و صفت مطالبی بیان كردهاست ()00 :4300
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در اين یژوهشها آثار شعرا با تکیه بر عوامل ارجاعی و وا گانی و براساس نوع
جملهها و الگوهای نحوی بررسی شدهاند ،امّا اين یژوهش بهطور خاص ،قیدها و صفات را
كه در تشخّص سبکی شعر اخوان تأثیرگذارند ،بررسی میكند
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
می توان گفت اين یژوهش از آن روی اهمیّت دارد كه تحلیل كاربردی زبان را نشان
میدهد و به بررسی عناصر سخن مییردازد كه موقعیّتهای زمانی و مکانی و امّال آن را
بیان میكند با اين تفسیر ،یژوهش حاتر بیان میكند كه چگونه ايزارهای زبانی میتوانند
در ساخت ايدئولو ی ،ايجاد انديشه و جهتدهی به گرايشها و اعتًادات مؤثّر باشند
-2بحث
موقعیّت بهغی كهم را بايد در طرز تنظیم و انتخاب الفاظ و تناسب آن با معنی مراد و
قوانینی كه برآنها حکومت میكند در نظر گرفت (رتانژاد )406 :4360 ،با توجّه به
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
میمانند به همین دلیل نويسندگان و شعرا بايد در گفتار خود از امکانات زبانی و ساختار
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
میشوند
-1-2کارکرد ایدبولوژیک
ابزار زبانی برای باز نمود افکار و عًايد ،همواره مورد توجّه بودهاست جملههای
رسمی ،شعارها ،روايتگری و تركیبات خاص ،از عواملی است كه میتواند در انتًال
انديشهها و اعتًادات تأثیرگذار باشد اخوان ثالث از اين كاركرد زبانی با در

عمیق و

منطًی برای الًای اعتًادات ايدئولو يک خود بهره بردهاست بخشی از اين نوع
تأثیرگذاری در انتخاب صفات و قیدها تجلّی میيابد:
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من دل تاريک و تـنهـا دارم و حاشا ندارم
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چون شبی هستم سحر گم كرده و فردا ندارم

آنچه ییدا هست دنیايی یر از رنج است و حسرت

اعـتًادی هم به آن دنیای ناییدا ندارم
(اخوان ثالث ،ارغنون)61 :4361 ،

شاعر با صفات «تاريک و تنها» در اين شعر ،به گناهکاری و آلودگی خود اعتراف
میكند همینین با صفت مركّب «سحر گم كرده» عهوه بر آنكه ناامیدی خود را شرح
میدهد ،برگناه كار بودن خود تأكید میكند در بیت دوم نیز صفت «ناییدا» را زيركانه در
معنای «نامشخّص» به كار میبرد و بدينگونه بیاعتًادی خود را به جهان یس از مرگ
توجیه مینمايد

4

نزديکی مرگ در بیت زير با قیدهای «هر دم» «دم به دم» و «از هر سو» مورد تأكید قرار
گرفتهاست:
میشود نزديکتر هردم صدای یای مـرگ

دم به دم نبضم به گوش اين سیلی از هر سو نهاد

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

در شعر زير شاعر با سه صفت «تنها» « ،يکتا» و «زيبا» و قید «تنها» ،خهصه و گزيدة تمام
ويژگیهای یروردگار را به تصوير كشیدهاست:
يک خدا بشناس ،بشناس  ،تنها آن يک يکتا
با يک تنها نیايش كن
و آن يک تنها و زيبا را یرستش كن (اخوان ثالث)12 :4313 ،

البتّه شاعر در بخش ديگری از همین شعر با دو ويژگی ديگر نیز كه توصیف گويايی از
یروردگار است ،مًصود خود را كامل میكند:
و خدا آن بیگمان جاودان در توست (همان)14 :

نوعی از تفکّر زرتشتیگری كه در اشعار اخوان به شکلی گسترده ديده میشود،
گاهی در شیوة گزينش صفات و قیدها بازتاب میيابد اخوان ثالث صفت نسبی «اهورايی»
را در جايی برای شب و در جايی ديگر برای صبح به كار بردهاست:
شست باران بهاران هرچه هرجا بود
يک شب یا

اهورايی
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بود و ییدا بود (اخوان ثالث ،از اين اوستا)01 :4361 ،
در اين صبح بزرگ شسته و یا

اهورايی (همان)01 ،

اين نمود اسطورهای و توانمندی صفت در انتًال انديشه ،در شعر زير نیز ديده میشود:
سال ديگر ،ای دوست ،ای همسايه،
در شهر یرتافتاده و باستانیمان،
صبحهای یا

و یارسایوش برفی،

من غمگینتر از آن خواهم بود كه بتوانم گريست
(اخوان ثالث)01 :4313 ،

صفات «یا »« ،یارسایوش» و «برفی» با تًدّس «صبح» ییوندی عمیق دارد
و نمونة ديگر:
بهل كاين آسمان یا /
چراگاه كسانی چون مسیح و ديگران باشد (اخوان ثالث)416 :4311 ،

از آنجا كه قیدها حاصل ديدگاه گوينده دربارة موتوعاند ،شدّت و تعف تلًّی ،باور و
دلبستگی وی را به عًايد و ايدئولو ی نشان میدهند (فتوحی)011 :4314 ،
خــود فکر كار باش كه قولی مدلّل است

توفیـــق بی جهــاد مدلّل نمـــیشود

بــاور مکن ،بدون چـــهل سال ارتـــیاض

بیخود كسی محمّد مرسل نمیشود
(اخوان ثالث ،ارغنون)10 :4361 ،

عنصر دستوری «مدلّل» در اين شعر ،موتعگیری قاطعانة او را دربارة اهمیتّ تهش و
همّت انسان نشان میدهد همینین ارجاع كهم به قید «بیخود» قطعیّت و واقعگرايی شاعر
را افزودهاست در واقع نًش اصلی بیان در شعر مورد نظر ،بر دوش صفت «مدلّل» و قید
«بیخود» كه مفهوم فعل باور مکن را تًويت میكند ،نهاده شدهاست بهگونهای كه اگر
اين دو عنصر زبانی از شعر حذف شوند ،كهم قطعیّت خود را از دست میدهد اينگونه
كاربرد قید ،زمینة اعتماد و همدلی او را با خواننده فراهم میسازد و بر اعتبار كهم او
میافزايد
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-2-2کاربرد ویژه و قاعدهگریز
با توجّه به اينكه شعر مستًیماه به عالم یديدارها ارجاع نمیدهد ،بلکه از رهگذر
كاربرد ويژه و قاعدهگريز زبان ،باز نمودی از آن در اختیار خواننده قرار میدهد (ر
وردانک  )34 :4311اخوان ثالث با بهرهگیری از نوع ويژهای از قیدها و صفات ،تصاوير
تخیّلی را جانشین عالم یديدارها مینمايد و از اين طريق ،ذهن مخاطب خود را درگیر
میكند
اثر ادبی در حًیًت ییوستاری از یديد آوردن و درهم شکستن انتظارات ،برخورد
متًابل و ییییده قانون و تصادف ،هنجارها و انحرافها ،انگارههای متداول و آشنايی
زدايیهای نمايشی است (ايگلتون)410 :4311 ،
در شعر زير ،قید مؤكّد «هرگز» كه بر نفی ابديّت داللت دارد با حرف اتافة مركب
«یس از» كه آن نیز مفهوم قیدی دارد ،مًیّد به زمان میشود و مفهوم ابديّت خود را از
دست میدهد:
یس از هرگز خدا را شکر چندان بد نشد آخر

زشادی گرم شد خون در عروق سرد بیماران
(اخوان ثالث)11 :4311 ،

در بیت زير قید «خندستانه» كه در فرهنگهای لغات فارسی بیشتر به صورت «خندستان»،
0

در معنای مسخرگی و شوخی تبط شده ،غیر منتظره است:
چه خندستانه میخنداندم رف

ز بس ترساند و خواند وعیدم

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

«ستانه» نوعی یسوند قیدساز است كه مفهوم مبالغه دارد اين یسوند بهندرت در زبان فارسی
بهكار میرود
آوردن صفت برتر به جای صفت برترين كه از ويژگیهای آركائیک زبان اخوان ثالث
است ،نمونهای ديگر از قاعدهگريزی معمول زبان شعر اوست:
اين دغل دونان دشمن را برانید از وطن
با قویتر رزمها و برترين تدبیرها
(اخوان ثالث ،همان)061 :4302 ،
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در شعر زير نیز«نهفتهتر» در معنای صفتی برترين به كار رفتهاست:
با دم افزون سیر توش گرم ،از دريیة راز
تا نهفتهتر زوايای درون میتاخت (اخوان ثالث)02 :4310 ،

انحراف صفت نیز از ديگر نمونههای قاعدهگريزی در شعر اخوان ثالث است:
حريفا گوش سرما برده است اين ،يادگاری سیلی سرد زمستان است (اخوان ثالث)421 :4311 ،

وصف «سرد» كه مربوط به زمستان است ،صفتی برای «سیلی» قرار گرفتهاست
يا در شعر زير كه «صفت» آبی ،به عنوان وصف «روح» به جای وصف «امواج» به كار
گرفته شده است:
آن ترازوی طراوتسنج روح آبی امواج (اخوان ثالث)10 :4310 ،

حسّآمیزی نوع ديگر از قاعدهگريزی در شعر اخوان ثالث است:
كَرَ

 3جان راست گفتی ،خوب خواندی ناز آوازت

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

كاريرد قیدهای عامیانه در شعر نیز نوعی قاعدهگريزی است:
يکی از روزهای آفتابی
(اخوان ثالث ،ارغنون)014 :4361 ،
تا میرسم در را به رويم «كیع» می بندد (اخوان ثالث ،از اين اوستا)14 :4361 ،

كاربرد عامیانة قید در شعر اخوان باعث گونهای آشنايیزدايی است :اين نوع دخالت
شاعر در قواعد دستوری زبان فارسی -كه به قصد توسّع انجام میشود -از عمدهترين
جواهر تعريفی شعر به شمار میآيد (نک ،حًوقی )00 :4300،اخوان ثالث با انتخاب
اينگونه وا ه ها و ساختن قید و صفت از آنها نوعی هنجارگريزی زمانی آفريدهاست بنابر
گزارش كورش صفوی ،شاعر میتواند از گونة زمانی زبان هنجار بگريزد و صورتهايی را
بهكار ببرد كه ییشتر در زبان متداول بودهاند (صفوی :4312 ،ج)11 ،4
كاربرد وا ه های كهن برای ساخت صفات تركیبی نیز به شعر اخوان تشخّص سبکی
میبخشد:
هر نفس لختی ز مهر من ،بسان قطرهای زرّين
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میچکد در كام اين مرداب عمراوبار (اخوان ثالث ،آخر شاهنامه)11 :4302 ،

تطابق صفت و موصوف كه از ويژگیهای سبک خراسانی است در شعر اخوان ثالث
نمونههايی دارد:
چه سحرهای عجايب ،چه معجزات غريب

چه نًشهای نگارين چه طرفه هنجارا

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

اين صورت كهن قیدها و صفات بهگونهای احساس دلتنگی او را برای گذشته نشان
میدهد اين نوع انگیزش حسّ نوستالو يک برای خواننده موجب تجديد خاطرات میشود
و خواننده با كمک عناصر قیدی و صفتی ،گويی همراه گوينده با سنّت و فرهنگ گذشته
ییوند برقرار میكند
 -3-2تأثیر قیدها و صیات در ادبیّت کالم
گاهی مشاهده میشود كه شاعر با بهرهگی ری بجا و مناسب از قیدها و صفات به كهم خود
قابلیّت ادبی میبخشد و در جملههايی كه به راهر منطق نّری بر آنان حاكم است ،فضايی
شاعرانه ايجاد می كند برخی معاصران اهمیّت صفت را در آفرينش تصوير بیشتر از تشبیه،
مجاز و استعاره دانسته و معتًدند كه مهمترين و شايستهترين وسايل بیان تصويری ،آوردن
اوصاف است (شفیعی كدكنی)46 :4310 ،
وزيد آنگاه و آب نور را با نور آب آمیخت
نسیمی آنچنان آرام
كه مخمل را هم از خواب حريرينش نمیانگیخت (اخوان ثالث ،از اين اوستا)01 :4361 ،

صفت «حريرين» در معنای نرم و لطیف تمن تناسب رريفی كه با مخمل دارد ،نوعی
برجسته سازی در كهم ايجاد كردهاست
در شعر زير میتوان گفت كه صفت «غبارآلود» كهم را از سطح زبانی به سطح ادبی ارتًاد
دادهاست:
و ما با لذّتی بیگانه اين راز غبارآلود را مّل دعايی زير لب
تکرار میكرديم (همان)44 :
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بهنظر میرسد خودآگاهی در فرايند شکلگیری سبک شخصی اخوان بويژه در شیوة به
كارگیری قیدها و صفات كه نوعی خلّاقیت هنرمندانه است ،مؤثّر بودهاست
در شعر زير شاعر با اتافه كردن « » تًلیل به قید ،نوعی همآوايی به وجود آوردهاست:
آنگاه اشارت كرد سوی طوطی زردی
كان سو تر

تکرار میكرد آنچه او میگفت (همان)11 :

نبايد فراموش كرد كه اعمال قواعد اتافی بر قواعد زبان هنجار نوعی برجسته سازی ادبی
است
بازی لفظی همآوايی در بیت زير نیز ديده میشود:
خوشا اقلیم خوزستان و خورشید خطرخندش

یسین و صبح نخلستان ،شب كارون و اروندش

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

تکرار حرف «خ» در تركیب وصفی «خطرخند» كه در نوع خود تركیبی جديد است با
وا ههای «خوشا»« ،خوزستان» و «خورشید» همآوايی ايجاد كردهاست البتّه اصرار شاعر بر
اين نوع همآوايی گاهی باعث سستی كهم او میشود:
ولی خائب نه ،میبینی كه زندهست
دلم اين شاد شدّاد شديدم (همان)043 :

در شعر زير تًابل دو وصف «دلخواه» و «دشمن» در معانی «خوشآيند» و
«ناخوشآيند» غیرمنتظره است با اينحال مفهوم ديگر دلخواه يعنی «دوست داشتنی» با
وا ة دشمن تضادی لطیف دارد:
ما هم شنیديم كان بوی دلخواه گم شد
و آمد به جايش يکی بوی دشمن (اخوان ثالث ،از اين اوستا)424 :4302 ،

در دو بیت زير ،وصفها و قیدها كامهه وتعیت شاعر و فضايی را كه در آن قرار دارد،
به تصوير میكشند در حًیًت وریفة توصیف در شعر مورد نظر بهعهدة صفات «چو جان
عزيز» و «تیره جان» و قیدهای «شوريده»  ،قدمزنان و «بهتعجیل» نهاده شدهاست:
من در بغل گرفته كتابی چو جان عزيز

شوريدهمو به جانب صحرا قدمزنان
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شماره11

برهم نهاده چشم ز توفان تیرهجان
(اخوان ثالث)31 :4311 ،

-1-2کارکردهای اجتماعی
انتخاب وا هها و بازآفرينی كهم و ايجاد متنهای ادبی ،ورای لذّتهای عاطفی
تأثیرات و كاركردهای اجتماعی نیز دارند هدفی كه میتوان گفت بسیاری از ادبا در خلق
آثار ادبی به دنبال آن هستند اين نوع رويکرد در اشعار اخوان ثالث نیز ديده میشود به
تعبیری میتوان گف ت كه بسامد قیدها و صفات و گزينش خاصّ آنان در اين نوع كاركرد
تأثیر بسزايی دارد
در ییوند با موتوع مطرح شده ،نمیتوان از نوع انتخاب قیدها و صفات در اشعار
اخوان ثالث برای رسیدن به هدف مورد اشاره غافل بود در شعر زير صفات «تاريک»،
«تیره» و «تار» برای نشان دادن فضای ناامید كنندة جامعه بهكار گرفته شدهاست قید
«همینان» نیز تداوم اين موقعیّت را به تصوير میكشد:
ديريست تـا دريــن ره تاريک مــیرويم

دل همینان ییاده و غم همینان سوار

عمری گداختیم چو خورشید و ساختیم

با ســـايههای تیــره و با ابرهــای تار
(اخوان ثالث ،ارغنون)11 :4361 ،

ناسازگاری معنايی بین «گداختن» و «خورشید« با «سايههای تیره» و «ابرهای تار» نیز كهم را
شاعرانه كردهاست
در شعر «ورنه امشب ،باز هم باران» از مجموعه شعری «سال ديگر ،ای دوست ،ای
همسايه» كه با سطر «بازهم باران» آغاز میشود ،قیدهايی كه داللت بر معنای تکرار دارند
زندگی رنجآور و مهلانگیز شاعر را در اجتماعی خاموش و ماتم زده به گونهای به تصوير
كشیدهاند كه گويا امید هی گونه تغییر و دگرگونی در زندگی شاعر وجود ندارد در اين
شعر قید «باز هم» هفت بار تکرار شدهاست قیدهای ديگری كه در معنای تکرار بهكار
رفتهاند عبارتند از :هم  ،همینان ،باز ،نیز كه البتّه برخی از اين قیدها چندبار تکرار شدهاند:
باز هم آن روز و شبهايی كه هم رنگند (اخوان ثالث)42 :4313 ،
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قیدهای «شايد»« ،گويا» و نظاير آن كه بسامد قابل توجّهی در اشعار اخوان ثالث دارند،
بیانگر شکّ و ترديد شاعر در امکان تحوّالت اجتماعی سیاسی و فرهنگی است به تعبیری
ديگر او به همه چیز با ديده شک و ترديد مینگرد:
شايد امید نهان باشد از انظار جهان

اين ورق سوخته روزی كه به انظار رسد
(اخوان ثالث ،ارغنون)34 :4361 ،

همیشه من يک آرزو دارم
كه شايد از همة آرزوهايم كوچکترست (اخوان ثالث ،آخر شاهنامه)426 :4302 ،
خوشا بیداری و شوريدهرنگی

كه گويا خوشتر از آن عالمی نیست
(همان)411 ،

اين شکّ و ترديد بی ارتباط با تناقص وجودی هنرمند نیست كه از امور فردی و
شخصی سرچشمه گرف ته يا در حوزة امور تاريخی و ملّی و اجتماعی و همینین در حوزة
االهیات ،شايد يکی از عوامل اصلی عظمت هنرمندان همین تناقص باشد (شفیعی كدكنی،
)114-112 :4312
اينگونه كاربرد صفات و قیدها نشان میدهد كه زبان فرايندی اجتماعی است از
ديدگاه «فركهف» میان ويژگیهای خاصّ متون و ماهیّت عمل اجتماعی ییوندی معنادار
وجود دارد (فركهف)11 :4301 ،
نمونة ديگر كاركرد اجتماعی در شعر «روی جادّة نمنا » بهعنوان سوگ سرودهای
برای صادق هدايت ديده میشود شاعر تنها در بند اوّل اين شعر كه ینج سطر دارد بیش از
هشت وا ه و تركیب قیدی و صفتی به كار بردهاست هر يک از اين گروههای صفتی و
قیدی بهگونهای با انديشهها و اعتًادات شاعر در ییوند است به عنوان نمونه صفت «نمنا »
كه وصف جاده قرار گرفتهاست ،لغزنده بودن مسیر زندگی صادق هدايت يا ینداشت شاعر
به غیر قابل اعتماد بودن زندگی را به تصوير میكشد:
اگرچه حالیا ديری است كان بیكاروان كولی
ازين دشت غبارآلود كوچیده است
و طرف دامن از اين خا

دامنگیر برچیده است،
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هنوز از خويش یرسم گاه ،آه
چه میديده است آن غمنا

روی جاده نمنا

(اخوان ثالث ،از اين اوستا)14 :4361 ،

در همین شعر «بیكاروان كولی» كه تركیب وصفی مًلوب است ،آوارگی و تنهايی
صادق هدايت را به تصوير میكشد «غبارآلود» و «دامنگیر» نیز تمن نشان دادن فضای
رنجآور زندگی ،همداستانی شاعر را با «هدايت» بیان میكند
كاربرد اين نوع صفات و قیدها صداقت ذاتی شاعر را در بازتاب سايه روشنهای زندگی
اجتماعی كه از عوامل موفًیّت او به شمار میآيد ،نشان میدهد
-5-2تأثیر قیدها و صیات در اشعار روایی
اخوان ثالث از قابلیّت قیدها و صفات در اشعار روايی خود برای باز نمود شخصیّتها،
به تصوير كشیدن صحنهها و رويدادها به خوبی بهره میبرد اين نوع كاركرد صفات و
قیدها بهگونهای روايتگر ذهنیّات شاعرند و به مخاطب در در

هنرمندانهتر شعر و

ارزشهای زيبايیشناسی آن ياری میرسانند شايد بتوان گفت در

ناقص مخاطب را از

فضای شعر كامل میكنند
كاربردهای مکانی و زمانی قیدها در شعر اخوان نوعی موقعیّت نمايی برای مخاطب
محسوب می شود اخوان ثالث گاهی برای نشان دادن خشم و تنفّر خود ،برای يک
موصوف ،صفات متعدد را ذكر میكند در اينگونه ترادف صفات نیز رعايت همآوايی و
تناسب اجزای كهم ديده میشود در شعر «میراا» آوردهاست:
اين دبیر گیج و گول و كوردل :تاريخ
تا مذهّب دفترش را گاهگه میخواست
با یريشان سرگذشتی از نیاكانم بیااليد
رعشه میافتادش اندر دست (اخوان ثالث ،آخر شاهنامه)31 :4302 ،

اين نوع كاربرد صفت در شعر اخوان ثالث گاهی هم برای نکوداشت موصوف استفاده
میشود:
اينک اينک مرد خواب از سر یريده چشم و دل هشیار
میگشايد خوابگاه كفتران را در (همان)60 :
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تركیب «چشم و دل هشیار» كه برای تأكید صفت«خواب از سر یريده» در شعر بهكار گرفته
شدهاست از آن رو اهمیّت دارد كه عهوه بر بیداری راهری ،بر آگاهی و بصیرت موصوف
(مرد در شعر مورد نظر) داللت دارد
و نمونهای ديگر:
اين شکسته چنگ دلتنگ محالانديش،
نغمهیرداز حريم خلوت یندار،
جاودان یوشیده از اسرار،
چه حکايتها كه دارد روز و شب با خويش (همان)11 :

اينگونه انتخاب قیدها و صفات ،فرايند غالب و جهتدار در شعر اخوان ثالث است
كه برخی از مواقع در خدمت توصیف ويژگیهای شخصیّتی و روحی او قرار میگیرد
-9-2توسّع معنا و ناسازگاری معنایی
زبان فارسی قاعدهمند است و اجزای آن در صورتی با هم تركیب میشوند ،كه
ناسازگاری معنايی نداشته باشند يعنی بهطور طبیعی رابطة دستوری و معنايی وا هها در
كهم حفظ بشود مّهه بن مضارع «انگیز» در تركیب صفتی شورانگیز ،كاربرد دارد ،امّا در
تركیب «سردانگیز» نوعی ناهنجاری ايجاد میكند زيرا زبان دارای مجموعه عهئمی است
كه در كاربرد آن حشو بسیار زياد است يکی از موجبات حشو اين است كه زبان دارای
ساختمان است و از قواعد ییروی میكند
از آنجا كه اهل زبان تركیبات ناممکن را از ییش میشناسند ،در نتیجه آسانتر
می توانند تركیبات ممکن را حدس بزنند و اين خود منبع سرشاری برای حشو در زبان
ايجاد میكند (باطنی )436 :4313،وجود حشو ،وابستگی ما را به وجود صوتی زبانی
میكاهد و متًابهه حوزة حدس ما را در زبان گسترش میدهد (همان)416:
با توجّه به اين موتوع ،قاعدهمند نبودن برخی صفات و قیدها در زبان فارسی بهويژه
در شعر نه تنها تعف و سستی محسوب نمیشود ،بلکه به مخاطب كمک میكند تا با خالق
اثر سهیم شود و چه بسا فهمی فراتر از مًصود سراينده به دست آورد
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بیان سخن طبیعی ،با اين ناسازگاری لفظی در تغییر سیر انديشه و گفتمان اخوان ثالث
تأثیر گذاشته و فضای جدّی سخن او را به طنز بدل كردهاست او از اين موقعیّت برای
الًای انديشه خود بهره بردهاست
یارادوكس نیز از عوامل تصوير ساز شعر اخوان ثالث است در شعر زير صفت
«سرشار» كه در نًش مسند به كار گرفته شدهاست ،با وا ة «تهی» ناسازگاری معنايی ايجاد
كردهاست:
از تهی سرشار
جويبار لحظههاست (اخوان ثالث ،آخر شاهنامه)04 :4302 ،

از نمونههای ديگر:
گريههاشان دروغ و بی معنی است
خندههاشان غريب و یژمرده
(اخوان ثالث)14 :4311 ،
و آن يک كه چون هق هق گريه ،قهًاه میزد (اخوان ثالث ،از اين اوستا)423 :4361 ،

-7-2انطباق با ارزشهای شعری
معیارهای متفاوتی برای تعیین شاعرانه بودن متون وجود دارد كه بر همان اساس
میتوان ارزشهای ادبی متون را تعیین كرد به باور نويسندگان اين جستار ،آرايش سبکی
میتواند در جمع بندی كلّی آثار ادبی ،نمونهای از معیار ارزشگذاری اثر ادبی تلًّی شود
طبعاه در اين مورد نًش تعیینكنندة قیدها و صفات در آرايش سبکی درخور نًد و بررسی
است
شروع ناگهانی از ويژگیهای شعر معاصر است و اين ويژگی كه نوعی برجستهسازی
به شمار میآيد ،فضای شاعرانهای ايجاد میكند اخوان ثالث در قطعة «میهمان مادرم» از
دفتر شعری «سواحلی و خوزيات» شعر خود را با دو قید آغاز میكند:
و بدينسان باز هم ديدم،
میهمان خاطر خود را
چشم بگشود و نگاهی كرد (اخوان ثالث)12 :4310 ،

بهار و تابستان 69

بازخوانی موقعیّتهای قیدی و صیتی در تشخّص سبکی ...

131

در شعر زير نیز صفات «جاويد» و «برتر» و قیدهای «مدام» « ،همیشه» و «همینان» كه در
موجزترين بیان برای توصیف «زروان» 1به كار گرفته شدهاست ،با ینداشت شاعر در خدا
دانستن «زروان» مناسبت دارد:
ای مدام ،ای سلسله جاويد! ای برتر
تو خدا بودی و در ما ،من ندانسته (اخوان ثالث)11 :4310 ،

در شعر زير تضادّ رريف بین قیدهای «سخت» و «آسان» و همآوايی اين دو وا ه با
تركیب اتافی«صید سعادت» خودآگاهی شاعر را برای تصويرآفرينی نشان میدهد:
بزن ،نشخوار كن ،خوش باش
كه سخت آسان به چنگ آوردهای صید سعادت را (اخوان ثالث)41 :4310 ،

-8-2اجزای سازندۀ معنا و تیسیر مخاطب
اگر اين نظريه را ب ذيريم كه معنای متن در بسیاری از مواقع خود به خود مدوّن
نمی شود و خواننده بايد برای تولید معنا روی مصالح متنی كار كند ،به تعبیر ديگر متنهای
ادبی همواره سفیدخوانیهايی دارد كه فًط خواننده میتواند آنها را یر كند (نک سلدون
و ويدوسون ،)02 :4311 ،به اين نتیجه میرسیم كه تفسیر خواننده از متن به دو صورت
خواهد بود:
--4خود متن و قرائن و شواهد موجود به گونهای غیرمستًیم به فهم و تفسیر خواننده
كمک میكند
 -0شیوههای تفسیری خواننده ،مفاهیمی را بر متن تحمیل میكند
در صورت اوّل هر كدام از وا هها و تركیبات ،معطوف به معنا و تفسیری هستند كه
میتواند به خواننده كمک كنند با اين توتیح میتوان یذيرفت كه صفات و قیدها كه از
اجزای سازندة معنا به شمار میآيند ،در برداشت و خود تفسیری متن به كمک مخاطب
میشتابند و دريیههايی تازه از متن را به روی او میگشايند
جابجايی صفت در شعر ،نوعی تأكید معنايی ايجاد میكند و بر موسیًی كهم نیز
میافزايد در شعر زير تركیب «حزينآوا» به جای آوای حزين بیش از آن كه فرياد گوينده
كهم را نشان دهد ،درد و رنج درونی او را به مخاطب گوشزد میكند نکتة درخور
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توجّه اين است كه انعکاس اين فرياد در فضای غار به گونهای زمینة اين تفسیر را برای
خواننده فراهم میكند كه حزن و اندوه گوينده استمرار دارد:
حزينآوای او در غار میگشت و صدا میكرد (اخوان ثالث ،از اين اوستا)01 :4361 ،

بنابر گزارش خطیب رهبر ،صفت را برای تأكید در وصف ییش از موصوف میآورند
(خطیب رهبر )43 :4301،تركیباتی از قبیل :شیرين قلندر ،بیهمتا حبیب ،كهن مّل ،یهناور
اقلیم ،سرمست مرغان ،آزاده ايرانی ،سیه دخمه ،مًدّس آتش ،سیه دخمه ،و امّال آن در
شعر اخوان ثالث نمونههای بسیاری دارد
در شعر زير صفت «ییر» برای س هر نوعی تشخیص ايجاد كرده است و البتّه اين فرصت را به
خواننده میدهد كه آن را به معنای شیخ و مراد نیز دريافت كند:
ز تو مییرسم ای مزدا اهورا ،ای اهورامزد!
نگهدار س هر ییر در باال (اخوان ثالث ،از اين اوستا)01 :4361 ،

 -6-2ترکیبات بدیع و گزین گویههای قیدی و صیتی
طبیعی است كه تركیبات تازه صرفاه در وا هها اتّفاق نمیافتد ،بلکه میتواند در تركیب
نحوی زبان فارسی نیز نمونههايی داشته باشد اينگونه تركیبات خبر بیشتری را در بردارند
و در نتیجه مخاطب را بیشتر به واكنش وا میدارند اين كاربرد زبانی يعنی بهره برداری
هنرمندانه از وا هها و تركیبات در شعر اخوان نمونههايی دارد كه با توجّه به موتوع مورد
بحث به شواهدی از شعر شاعر در ییوند با صفات و قیدها یرداخته میشود:
در شعر زير تناسب «گٌل به گٌل» و «یلّه یلّه» ،با تركیب وصفی مًلوب «آبگینه یلّکان»
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
یلّه یلّه رفته بییروا به اوجی دور و زين یرواز،
لذّتم چون لذّت مرد كبوتر باز (اخوان ثالث ،آخر شاهنامه)61 :4302 ،
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«گٌل به گٌل» در معنای قیدی كنايهساز (يعنی جابهجا ،گوشه به گوشه) در معنای
حًیًی «گٌل» كه نماد لطافت است ،با «یلّکان آبگینه» ییوند دارد و «یله یله» نیز با وا ة
«یلکان» تمن بیان معنای تدريجی ،تناسب بديعی ايجاد كرده است در همین شعر «تركیب
وصفی مًلوب «نویرواز گنجشک» به معنای گنجشکی كه تازه یرواز كردن آموخته و از
یرواز خود لذّت می برد با لذّتی كه شاعر در سطر آخر به آن اشاره كرده است و تركیب
وصفی «مرد كبوترباز» ،ییوندی هنرمندانه برقرار میكند
در شعر «زمستان» مجموعاه  10وا ه و تركیب قیدی و صفتی ديده میشود اصرار
اخوان در بهرهگیری از صفات و قیدها بهگونهای است كه گاه در بندهايی از شعرش كمتر
سطری را میتوان يافت كه اين دو نوع دستوری در آن بهكار نرفته باشد:
او در آن ساحل مغموم افق
اختر كوچک مهجوری بود
كز یس یستوی تاريک س هر
در دل نیم شبی خلوت و اسرارآمیز
با دل ملتهب از شعله مهر
به جهان چشم گشود (اخوان ثالث)14 :4311 ،

اين بسامد قیدها و صفات در بسیاری از شعرهای اخوان ثالث ديده میشود بهعنوان
نمونه شاعر در شعر «فراموش» كه  13سطر دارد (اخوان ثالث )01 :4311 ،مجموعاه از 60
وا ه و تركیب در نًش صفتی و قیدی بهره بردهاست میتوان گفت كه اينگونه تنوّع در
گونههای گفتمان از عوامل اجتماعی است
گزينگويههای قیدی و صفتی سهمی انکارنایذير در برداشت مخاطب از مفاهیم
شعری دارد و میتواند ییوندی رريف بین بافت درونی و بیرونی كهم ايجاد كند البتّه
بديهی است كه «میان متن و سبک ،هی گاه تنارر يک به يک وجود ندارد» (وردانک،
)32 :4311
صفت ،ويژگیهای بسیاری به اسم میبخشد و اين موتوع سبب میشود كه جمله با
كمک اين نوع وا ه ،گسترش معنايی زيادی داشته باشد و بتواند به درستی احساسات
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گوينده را به مخاطب منتًل كند البتّه نبايد فراموش كرد كه نوع كاربرد اين صفات و شیوة
گزينش آنها داللتهای معنايی متفاوتی را ايجاد میكند
كاربرد اسم در معنای صفت بهويژه زمانی كه نوعی تناسب با موصوف ايجاد میشود،
فضايی خیالانگیز به كهم شاعر میبخشد:
آنگاه زالی جغد و جادو میرسد از راه قهًاه میخندد (اخوان ثالث ،از اين اوستا)14 :4361 ،

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

دانسته میشود ،تناسب دارد

1

قیدهای ت دريج در شعر اخوان ثالث گاهی در معنای كّرت و بیان اغراق به كار گرفته می-
شود:
دريا دريـــا اگر چه میبــــارم اشک

دوزخ دوزخ شــعله ز آهم خیزد

با اين همه در باغ خیالت شب هجر

خرمن خرمن گل از نگاهم خیزد

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

اخوان ثالث گاهی با تركیب دو اسم ،صفت مركّب میسازد:
دغل زهّاد دينكاال ،گر از طاعت به مزدی شاد

جبینشـان مهر تضمین قــعودی يا قیـامی خوش
(همان)13 :4302 ،

در بیت باال تركیب «دين كاال» ،وصف «زهّاد» است البتّه اينگونه صفات در آثار ادبی
نمونههای زيادی دارد
در شعر زير قیدهای مختص «هرگز» و «همیشه» كه تضادّ معنايی آشکاری دارند ،در جای
مضافٌالیه به كار گرفتهشدهاند:
بستر تمکین هرگز با همیشه ،آن شگفت افتاذه مغرور،
همینان بشکوه و یر هیبت (اخوان ثالث)11 :4310 ،

قید «یسا یُشتان» نیز در شعر زير تركیب نادری است:
در یسایشتان منظر ،همینان در خواب میرفتم (همان)11 :
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در شعر زير كه از  41وا ه تشکیل شده است 6 ،صفت ديده میشود و بهدرستی نشان
میدهد كه كاربرد زبان در بافت اجتماعیاش به صورت تجربی مورد استفادة شاعر قرار
گرفتهاست:
شب است،
شبی آرام و بارانخورده و تاريک،
كنار شهر بیغم ،خفته غمگین كلبهای مهجور (اخوان ثالث)11 :4311 ،

-3نتیجهگیری
به لحاظ فنّی و هنری ،قیدها و صفات در اشعار اخوان ثالث نًشی تعیینكننده دارند و
شاعر از اين ابزار زبانی دو هدف كلّی را در نظر داشتهاست:
الف) گسترش معنا و سهیم كردن خواننده در التذاذ هنر شاعری
ب) برجستهسازی و خلق تصاوير جديد و نمايش قدرت زبان در ايجاد فضايی خیالانگیز
با توجّه به اينكه سبک شناسی نوين بیشتر توصیفی است و تهش دارد ويژگیهای
زبانی را كه بر مخاطب تأثیر میگذارد بیان كند ،بررسی جايگاه صفات و قیدها در متون
ادبی اهمیّت درخور توجّهی دارد نتايج اين یژوهش نشان میدهد كه قاعدههای دستوری
در شعر اخوان ثالث بهويژه در گروههای صفتی و قیدی در ايجاد گفتمان ادبی و فراهم
ساختن فضايی شاعرانه بسیار تأثیرگذار است از سوی ديگر رابطة رف میان ساختار متنی
و تفسیر و چیرگی شاعر بر ابزار و توانايیهای زبانی سبب شدهاست كه به خوبی از
امکانات زبانی بهويژه از گروههای صفتی و قیدی بهره ببرد اين موتوع تا حدّ قابل توجّهی
كاستی كهنگويی و توجّه او به ساختهای زبانی سبک خراسانی را برطرف میكند
یادداشتها
 -4اخوان اين بیاعتًادی به آخرت و بهشت و دوزخ را در شعر ديگری اينگونه به نظم كشیده
است:
آرسته بهشت را بیاشـــويم

هنگامه و شور محشر اندازم
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ويـــران كنم و زين براندازم
(اخوان ثالث ،ارغنون)441 :4361 ،

 -0البته وا ة خندستان ،درمعانی متفاوتی به كار رفتهاست از جمله :افسوس ،سخره ،مجلس
مسخرگی ،معركة مسخرگی ،كنايه از لب و دهان معشوق (ر  :معین)4304 ،
-3كَرَ  :بلدرجین مرغی است از سار بزرگتر از كبوتر كوچکتر به رنگ گنجشک و خال خال
(اخوان ثالث)413 :4311 ،
-1زروان :اين وا ة اوستايی به معنای زمان است در عصر اوستايی يک ايزد مورد توجّه حتّی از آن
نشانی نداريم ،بلکه به هیأت ايزدی بسیار كماهمیّت در یارهای از قسمتهای متأخّر اوستا نمايان
میشود (رتی)4431 /0 ،4314 ،
-1در جای ديگر اخوان ثالث به شوم بودن جغد وخندة او در شب چنین اشاره كردهاست:
وه چه شوم است اگر جغد بخندد در شب

من شنیدم كه به من شب همه شب میخندد
(اخوان ثالث ،ارغنون)421 :4361 ،

فهرست منابع
الف) کتابها
 4اخوان ثالث ،مهدی ( )4302آخر شاهنامه چاپ دهم تهران :مرواريد
 )4361( ________________ 0ارغنون چاپ هفتم تهران :مرواريد
 )4361( .________________ 3از این اوستا چاپ هشتم تهران :مرواريد
 )4302( ________________ 1ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم چاپ سوم تهران:
مرواريد
 .)4311( ._______________ 1زمستان چاپ سی و يکم تهران :نشر زمستان
 )4313( ._______________ 6سال دیگر ای دوست ،ای همسایه تهران :نشر زمستان
 )4310( ________________ 0سواحلی و خوزيات ،تهران :نشر زمستان
 1ايگلتون ،تری ( )4311پیشدر آمدی بر نظریة ادبی ترجمة عبّاس مخبر چاپ ینجم
تهران :مركز
 1باطنی ،محمدرتا ( )4311مسابل زبان شناسی نوین چاپ دوم تهران :آگاه
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 42حًوقی ،محمّد ( )4300شعر نو از آغاز تا امروز دو جلد چاپ دوم تهران :ثالث
 44خطیب رهبر ،خلیل ( )4301صیت (تعریف کاربرد ،ساخت و تقسیم آن) .تهران:
صفی علیشاهی
 40رتانژاد ،غهمحسین ( )4306اصول علم بالغت در زبان فارسی تهران :انتشارات
الزهراء
 43رتی ،هاشم ( )4314دانشنامة ایران باستان  1جلد تهران :سخن
 41سلدن ،رامان و ويدسون ،ییتر ( )4311راهنمای نظریه ادبی معاصر ترجمة عبّاس مخبر
چاپ چهارم تهران :طرح نو
 41شفیعی كدكنی ،محمّدرتا ( )4312با چراغ و آینه چاپ دوم تهران :سخن
 )4312( ._____________________ 46صور خیال در شعر فارسی تهران :آگاه
 40صفوی ،كورش ( )4312از زبان شناسی به ادبیات دو جلد چاپ سوم تهران :سوره مهر
 41فتوحی ،محمود ( )4361سبک شناسی ،نظریهها ،رویکردها و روشها تهران :سخن
 41فركهف ،نورمن ( )4301تحلیل گیتمان انتقادی ترجمة فاطمه شايسته ییران و ديگران
تهران :مركز مطالعات و تحًیًات رسانه
 02معین ،محمد ( )4304فرهنگ شش جلدی چاپ هشتم تهران :امیركبیر
 04وردانک ،ییتر ( )4311مبانی سبک شناسی ترجمة محمّد غفاری تهران :نشر نی
ب)مقالهها
 4نعمتی ،آزاده (« )4316تجزيه و تحلیل گفتمانی -دستوری منظومة صدای یای آب سهراب
س هری» مجلة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان س 1صص416 -403
ج) پایان نامهها
 4كارآمد ،هوتک ( )4301زبان در شعر فروغ فرخزاد ،يک رويکرد متن بنیاد بر اساس دستور
نًشگرا یاياننامة كارشناسی ارشد زبانشناسی دانشگاه تهران
 0مؤذّن ،مريم ( )4300نًد شعر معاصر از ديدگاه زبانشناسی رسالة دكتری زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه تهران

