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 93 112 تا 93، از صفحه 1389 زمستان، 60، شماره صر جهانادبیات معاپژوهش 

: ات منظومی ادبيریگ لک در شی زبانيها تیها و قابل تینقش محدود
 ریسپک از حافظ و شيل اشعاریتحل

 ∗ مهرزاد منصوري
 دیار دانشگاه شیراز، ایراناستا

 )6/2/90:  تاریخ تصویب،11/12/87 :تاریخ دریافت(

 چکیده
روسی اسـت کـه     ) فرمالیستی (يگرا  هاي ممتاز مکتب صورت      ساختار زبانی اثر ادبی از ویژگی       توجه به 

بسـیاري از زبـان                   در سال   قـرار  شناسـان و ادیبـان   هاي آغازین قرن نوزده مطرح و پس از آن نیز مورد اقبـال 
طـورکلی    یه برخـ کات مطرح است یه در زمینۀ رابطۀ زبان و ادب     ک ییها  با توجه به بحث   . گرفت  زبـان را بـه 
پژوهش مـ   یانگارند، ا   یات م ی ادب ي برا یس زبان را محمل   ک به ع  ینند و برخ  یب یات م ی از ادب  يجدا وشـد  ک ین 

 ی زبـان يها یژگیات منظوم به وی ادبيریگ لکه شک نشان دهد ی زبان فارسيها یژگی از ویتا با استناد به برخ   
، ي چـون قلـب نحـو   یشـناخت   زبـان ي ابزارهایوشد تا با بررسک ین زمینه مقاله میدر ا.  دارد یهر زبان بستگ  

ن یـ ازه اانـد  هه تـا چـ  کـ  از اشعار حافظ نشان دهـد       يا   در پاره  یلمات اصل کب  ین ترت ی و همچن  یمطابقه فاعل 
پـژوهش بـا مقا     یـ در ا .  مؤثرند یت منظوم فارس  ای ادب ینیآفر   در نظم  ی زبان يابزارها  از اشـعار    يا  سـه پـاره   ین 

توانـد در     مـی  یین ابزارها یا عدم استفاده از چن    یه چگونه استفاده و     کر نشان داده شده است      یسپکحافظ و ش  
تفـاوت گـرا     ین ا یهمچن. ات مؤثر باشد  ین دو ادب  ی ا یده  لکش پژوهش  ات یـ ات منظـوم در ادب    یـ ادب  ش بـه    ین 

هـا    تیـ  از قابل  یان استفادة شاعر از برخ    ک از ام  ی را ناش  یسیات انگل یات منثور در ادب   یادب  ش به   یرا و گ  یفارس
حـداقل بخشـ    کـ دهـد     یدانـد و نشـان مـ        ین دو زبان م   ی ا ی زبان يو ابزارها  ات در هـر زبـان بـه        یـ  از ادب  یه 

پژوهش عم  یا.  دارد یابد بستگ ی یات به آن تظاهر م    یه ادب ک ی زبان ی زبان يها  یژگیو ه کـ دهـد     یالً نشـان مـ    ن 
اند، زبـان بـه        جداگانه یقتیه مستقل از مصالح مورد استفاده به صورت حق        ک از هنرها    یات برخالف برخ  یادب

برجستهی ايها افتهیبر اساس . ات مؤثر استی ادبیده لکات در شیان ادبیعنوان مواد ب   پژوهش   یشدن نـوع  ن 
 . باشد ی آن زبان خاص ميها تیوها و محد تی خاص متاثر از قابلیات در زبانیاز ادب

 .، مطابقه، شعریش واژگانی، آراير، قلب نحویسپکات، حافظ، شی زبان و ادب:هاي کلیدي واژه

                                                           
  E-mail:mans1252000@yahoo.com، 0711-6232800: ، دورنگار0711-6232800: تلفن ∗
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 مقدمه -1
ژه   وی   فرم و صورت، به جاي توجه محض به محتوي در تحلیل نوع ادبـی بـه                   پرداختن به 

توجه بـه   . روسی مطرح شد  ) یفرمالیست (يگرا اي نظاممند، ابتدا در مکتب صورت       شعر به گونه  
، ولی نـوع  )1386قرائی (ها خود ابداع کرده باشند    فرم و صورت چیز بدیعی نبود که فرمالیست       

زدایـی یـا هنجـارگریزي کـه شکلوفسـکی       ها به فرم در ادبیات و به ویژه بحث آشـنایی       نگاه آن 
ن بـوریس   اي چـو   هـاي برجسـته    که از شخصیت   در این مکتب  . مطرح کرد، حائز اهمیت است    

آخن بـام، یـوري تیتیـاوف، ویکتـور شکلوفسـکی، رومـن یاکوبسـن و بـوریس توماشفسـکی                    
شناسـی، بـه    تب به زبـان و زبـان  کن میش از همه جالب است، توجه ا     یبرخوردار بود آنچه که ب    

توجه ویژة این مکتب بـه صـورت و         . شناختی در تحلیل متون ادبی است      هاي زبان  ویژه بررسی 
ز یتب پراگ ن  کم. اي متمایز ادامه یافت    ختارگرایی و پساساختارگرایی به گونه    زبان در مکاتب سا   

رد و نقـش  کـ  و زبان معمول را ارائـه  يان زبان شعر  یوبسن رابطۀ م  کای و   يوکر تربتس یتحت تأث 
 زبـان، زبـان     یدر نقش ارتبـاط   ). 1367 یمیقو( آن جدا ساخت     ی زبان را از نقش ارتباط     يشعر

در . ا نشانه اسـت ی، زبان متوجه دال يه در نقش شعرک یم است، در حال  ایا پ یتنها متوجه مدلول    
 همچـون لـوون، رووه و ژان        یز زبان شناسان  یل دهۀ شصت در فرانسه ن     یاواخر دهۀ پنجاه و اوا    

توان توجه    ترین وجه توجه به فرم را در شعر می         مهم. ردندکن زمینه آغاز    ی در ا  یوهن مطالعات ک
بر این اساس هر جا سـخن از رابطـۀ زبـان و ادبیـات مطـرح      . اد کردبه زبان و ساختار آن قلمد  

گیري ادبیات خصوصـاً     است، نقش ساخت آوایی، واجی، واژي، و حتی گفتمانی زبان در شکل           
 .گردد شعر مطرح می
ات یـ  و هـم در ادب یشناس ه هم در زبانک است  یات از جمله مباحث   ی زبان و ادب   ۀبحث رابط 

 وابسته اسـت و از طـرف        ی ادب آفرینش و   ي هنر توان طرف به    یک ات از یادب. مورد توجه است  
در را د بتوان نقش زبـان  یاگرچه شا. ازمند استین آن به زبان كل و دری در ساخت و تحل    ،گرید
 در سـاختن    يسـاز  ه در مجسمه  ک مانند آنچه    ة آن، ل دهند کی را تا حد مواد و مصالح تش       ،اتیادب

ـ    ینظر مبه  ی، ولرود تنزل داد یار مکمجسمه به   ش از نقـش مـواد سـاخت    یرسد نقـش زبـان ب
تواند هنـرش را بـر چـوب،         ی م ، است يساز  هنر مجسمه  يه دارا ک یسکه  ک ، زیرا مجسمه است 

ن کـ  اگرچه مم  يساز در مجسمه . خ نشان دهد  ین بر   یا و همچن  ینار در ک يها شه، ماسه یسنگ، ش 
زان یـ  مياربرد و تـا حـدود  کـ شوند بـه لحـاظ    یه با مواد مختلف ساخته م ک ییها است مجسمه 

سـاز   جدا از مصالح ساخت، حکایت از هنر مجسـمه         يا  هر مجسمه  ی ول ،ظرافت متفاوت باشند  
ل که خـود مـواد شـ   کبلست ی نین سادگ ین دو به ا   ی رابطه ا  ات،ی رابطه زبان و ادب    در زمینه . دارد
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 هکـ اس اسـت    ن اسـ  یبر هم . ثر است ؤات م ی نوع ادب  یده لک نوع زبان در ش    یعنی ،اتیدهنده ادب 
ات منظـوم  یـ باشند و در آنها شعر و ادب     ی نثر محور م   یسی از جمله انگل   کشورها از   ی برخ ادبیات
، یات فارسـ  یـ ات از جملـه در ادب     یـ گر از ادب  ی د یدر برخ . ار محدودتراست یسه با نثر بس   یدر مقا 

 يارشـتر سـازگ  یبـا نثـر ب  ه در ماهیت کز یها ن  داستانیه حتک يات نظم محور است به طور     یادب
 یشـناخت   زبـان يابزارهااز  ی برخیوشد تا با بررسک ین پژوهش میا. ، بیانی منظومی دارند   دارند

 نـوع   یل دهـ  ک در شـ   ی زبـان  یژگـ یه چگونـه و   ک نشان دهد    ،ریسپک آن با ش   سۀیحافظ و مقا  در  
هاي متفاوت بـه ویـژه    کوشد نشان دهد آنچه که ادبیاتِ زبان این پژوهش می . ثر است ؤات م یادب

سازد، ساختار متفاوت زبانی است که ادبیات در زبانی خاص را شـکل داده      ، متفاوت می  شعر را 
دهـد کـه بخـش     این پژوهش ضمن تأکید بر اهمیت فرم و صورت در ادبیات، نشان مـی           . است

به عبارتی ادبیـات از     . ها است  ها در ادبیات جهان ناشی از ساختار متفاوت زبان         مهمی از تفاوت  
تواند درباره آن اظهار نظر کند، ولی از آن جهـت کـه     هر مکتب در هنر می   آن رو که هنر است،    

و در آن زمینـه بایـد چشـم      . تواند در باره آن اظهار نظر کنـد        زبان است، هیچ مکتب هنري نمی     
به عبارتی دیگر ادبیات دو بعد دارد، بعد هنري که بـه خلقـت              . شناسی باشد  انتظار مکاتب زبان  

) هنـري (بر این اساس نه مکاتب ادبی       . عد زبانی که به خلقت زبانی آن      شود و ب   ادبی مربوط می  
 .توانند به تنهایی ابزار الزم را در نقد ادبی فراهم آورند شناسی نمی و نه مکاتب زبان

 یرانیر ای و غیرانیشمندان ای انديات در آرایارتباط زبان و ادب -2
ن زبان و   ی ب یچگونه ارتباط منطق  یه ه ک ن باورند ی بر ا  ی برخ ،اتی زبان و ادب   در زمینۀ رابطۀ  

در . انـد  ات به هم مربـوط    یه زبان و ادب   کس معتقدند   کز به ع  یگر ن ی د ی برخ ،ات وجود ندارد  یادب
ـ  ای بـه معرفـ  ن قسـمت بـه صـورت کوتـاهی       یا ـ ن دو دی  ثر در آنؤ مـ يهـا  تیدگاه و شخصـ ی
تباط زبـان   ه شدت بر ار   ه ب ک دانست   یدگاهی د ،ندهیتوان نما  یرا م ) 1960(وبسن  کای .میپرداز یم

ه به عدم ک داند  مییشمندانیندة اندیرا نما) 1979(ز الج یز آن سر ن   د و ا  ورز یات اصرار م  یو ادب 
 مطرح شده دربـارة رابطـۀ   يها دگاهی، اگر دن اساسیبر ا. ات اعتقاد دارندین زبان و ادب   یارتباط ب 

) 1979(ج  و ال  سـمت    یکدر  ) 1960(وبسن  کایم،  ی قرار ده   پیوستار یک يات را رو  یزبان و ادب  
ات ی و ادبیشناس ن ارتباط زبان  ییدر تب ) 119، ص   1960(وبسن  کای. دریگ یگر جاي م  یدر سوي د  

 را یه شعرشناسـ کرود  یش میتا آنجا پشۀ اوست، یات در اندیه الهام گرفته از رابطۀ زبان و ادب ک
به منظـور   يو. پندارد ی میشناس  از زبانيا رشاخهی ز،تر  روشنيریا به تعبیر و   یناپذ ییجزء جدا 

الم است و چون شعر با      ک علم ساختار    ،یشناس ه زبان کند  ک ین گونه استدالل م   ین ادعا ا  یان  ییتب
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د جـزء  ی را باین شعر شناسیبنابرا.  آن زبان است  ی مادة اصل  یا به عبارت  یار دارد و    کر و   الم س ک
ـ ن ا یدرست در مقابل ا   .  دانست یشناس مل زبان کم ه در  کـ قـراردارد   ) 1979(ل الج    اسـتدال  ،دهی

 علم است و    یشناس ه زبان کات، اذعان داشته است     ی با ادب  یشناس گونه ارتباط زبان   مخالفت با هر  
 ات ارزش اسـت و    یـ ه ادب کـ  یپـردازد، در حـال     ی مـ  ی علمـ  يارهـا ی زبان بر اسـاس مع     به مطالعۀ 

 يهـا  بحـث . نـدارد   راها به لحـاظ علـم بـودنش     ارزشت اظهار نظر دربارة ی صالح یشناس نزبا
ـ   مطرح شده است، غال    بارهن  یشناسان در ا   ه از طرف زبان   ک يگرید ـ ن ایبا ب ـ ن دو دی دگاه قـرار  ی

ن یانـدل ک شـورت و     ،انـد   هردکـ وبسـن ارائـه     کای بـه    یـک  نزد یه نظرگاه ک یسانکاز جمله   . دارند
  بـه  ن بـا صـراحت    یاندلکشورت و   . اند) 1997:7(مپسن  یو س ) 1986:62( نیباخت) 1986:107(

 یـک  ی ادب یژگیه و کرده است   کز ادعا   یمپسن ن یاند، س  ردهکات اشاره   ی زبان و ادب   يریناپذ ییجدا
ه زبـان اصـل و      کـ  معتقـد اسـت      ين اسـاس و   ی بر ا  ،ستی زبان ن  ي برا یشگی دائم و هم   یژگیو
ه بر زبان سـوار     ک داند  می یات را رمزگان  ین باور رمزگان ادب   یز با هم  ین ن یباخت. ات فرع است  یادب

رده کـ م یده تقسیچیا پیه یا ساده و ثانو  یه  ین اساس ژانر را به دو دسته اول       یبر هم  يو. ستشده ا 
ز بـر   یـ ن) 1389 يزیـ چنگ (کیلوفسـ ک ش .ه بر شـمرده اسـت     یات را از نوع ژانر ثانو     یاست و ادب  

 ارتبـاط و  يات به دنبال برقراری زبان شعر و ادب    ياز نظر و  . ورزد ید م کیات تأ یارتباط زبان و ادب   
گـرش   ن.نـد کود زبـان جلـب     خـ  يهـا را بـه سـو       خواهـد توجـه    یه مـ  کست، بل ی ن ید معن جایا

خت و یات گری ادبیت سنت ید از ذهن  یه با کبود  استوار  ن اساس   ی بر ا  يان فرانسو یساختارگرا
ـ   ۀ به مطالع  یشناس  زبان يبا استفاده از الگو    تـوان گفـت     یدر واقـع مـ     . پرداخـت  ی نظام ادب

ـ ه در آن بحث بر سـر ا       کات است   ی در ادب  ییتارگرار ساخ کار تف ک اساس   یشناس زبان ن مسـئله   ی
ن یت چـرا و چگونـه در چنـ      یا شخص یت  یموقع،  پاره گفتار   هر بخش،  ی اثر ادب  یکه در   کاست  

کنشـی     هـم  يگـر ی د ۀبه گون ) 2003 : 446-465( فب   .)1389 یفاتح(  قرار گرفته است   یبکیتر
ـ ه آ کـ ن سـؤال    یبا طرح ا   يو. دهد یات را مورد بحث قرار م     ی و ادب  یشناس زبان ـ    ی  یا قواعـد ادب

 اگرچـه   يو. پردازد ین قالب م  ی در ا  یها ادب  هی از آرا  یل برخ یباشد؟ به تحل   ی م ی شناخت يقواعد
ـ    ید به سؤال فوق پاسخ مثبت مـ       یبا ترد   را از منظـر  ین مبـاحث ی در عمـل طـرح چنـ       یدهـد، ول
 يهـا  ل سـاخت  یـ ه به تحل  کز  ین) 2007 : 1175-1202( من   يفر. اندینما یم  معقول یشناس زبان
 زبـان   يهـا  اربرد آمـوزه  که  ک پرداخته است، نشان داده است       ی شناخت یشناس زبان  در قالب  یادب

 .د استیمفها  ن ساختی در ای شناختیشناس
 مطرح بوده اسـت     یشناسان و منتقدان ادب    ن زبان ی قبل ب  ز از چند دهۀ   یران ن ین بحث در ا   یا
حـا  یمثـال تلو ) 1971(ار یـ بـه عنـوان اخت  . انـد  ردهک دفاع دام به نوبه خود از موضع خود  کو هر   
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ـ  ا يو. سـت یده ن یـ  هم عق  وبسن نیز کای، اگرچه با    ندک یدگاه الج را رد م    ید  ن اسـتدالل مطـرح    ی
  از دانـش  رااتیـ ه ادب کـ سـت   ی ن یلـ یهـا دل   داشتن بـا ارزش    ارکال بودن و    یه صرف س  کند  ک یم

 ماننـد  ،ن امـور یال تریم سی در ترسینی و عیمک ي محروم ساخت، امروزه از ابزارها     یشناس زبان
سـنجند و   یت افراد را می شخصيا هنی آزمون چند گز  ي سر یک با   مثالً. شود یه م روان بهره گرفت  

 .نندک ی هوش افراد را مشخص م،گری دي سریکا ب
وسـتار  ی پ ي از دو سـو    یکـی دام بـه    کـ  هـر ) 1381( يو صـفو  ) 1382( شناس دگاه حق ید

رده کـ ات ارائـه  یز زبان از ادب یان تما یبه منظور ب  ) 1382(شناس   حقه  ک یدر بحث . تر است  یکنزد
ن یه اگر از ا   ک چرا   ،ستیات نگر ی به ادب  یشناخت  و زبان  ید از نگاه زبان   یه نبا ک معتقد است    ،است

ـ  و  شـده يزیه از آن هنجـارگر کم یاند ی میا زبانیات را ی ادب،مینکات نگاه  یمنظر به ادب    یا زبـان ی
 ات را یـ ه ادب کـ  یه هـر نگـاه    کـ  .در کـل وي بـاور دارد      . رده است کدا  یپ يعره نقش ش  ک. است
 مناسـب در  ی را نگرشـ یشناخت  نگرش نشانهيو. باشد یر قابل قبول می از زبان پندارد غ يا گونه
ـ ه ا کـ چرا  . داند یات م ی زبان و ادب   یمعرف از منظـر   . طـه اشـراف دارد    ین نگـرش بـر هـر دو ح        ی
ات و زبان دو نظـام  ی ادبينظر و از. هایند  از نشانهییها و نظامهر دات  ی، زبان و ادب   یشناخت نشانه
 ثابـت  ی بر داللـت دلبخـواه    ی زبان د، نشانۀ یافزا یدگاه خود م  ین د یی در تب  يو. زندی متما يا نشانه

ام نقـش دارد    ین پ یوکل و ت  یمک در ت  يلفظ و معنا استوار است و به لحاظ ساختار روابط دستور          
ـ ، نشـانۀ    به لحـاظ نشـانه    ات  یه در ادب  ک یدر حال   ختـه و بـه لحـاظ سـاخت،      ی و داللـت انگ    یادب
 . م استک حایها و روابط ادب ساخت

ـ  با ا  در زبان هنجار معتقد است و      یاهک و قاعده    ییبه قاعده افزا  ) 1381( يصفو ن بـاور   ی
 .ردکاشاره ) 1380 (يتوان به صفو یه از آن جمله مکرده است، ک اقدام یل آثار ادبیبه تحل

 معتقـد اسـت مـتن       ي و ،رده است کن بحث را مطرح     ی ا يگری د ۀبه گون ) 1381( لزادهآقاگ
بـر  . ه متفاوت از زبان روزمره استک زبان است  افتۀیخته و دوباره سازمان     یر هم ر  ل د ک ش یادب
 از يه وکـ  چـرا  .وستار به حسـاب آورد ین پیتوان حد وسط ا یدگاه آقاگلزاده را م  ین اساس د  یا

ـ   ی از طرف د   ی ول ،ات با زبان تفاوت دارد    یه ادب ک رفته است ی طرف پذ  یک  را همـان   یگر متن ادب
 .افته استیخته و دوباره سازمان یه به هم رکزبان به حساب آورده است 

 در خـود    مسـلماً  ،نـد ک بروز   ]اتیادب [ در شعر  یتیمعتقد است اگر خصوص   ) 1384( ینجف
 ي و ن منظر ی بر ا  .ندکتواند بروز    یم هم ن  ]اتیادب [زبان است و اگر در خود زبان نباشد در شعر         

 .ر مرتبط دانستیتوان غ یات را نمی و ادبزبانه کز معتقد است ین
 متفـاوت از  یمـ که کرده است که نگاه ین قضی به ا  يگریاز نگاه د  ) 1380( یانک ارد يداور
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 يارداند و نه ابـز     ی م ین زندگ یه زبان را ع   کن  یتگنشتای از و  ی با تاس  يو. شناسان است  نگاه زبان 
مـال  ک زبان شعر اسـت و شـعر         .جوهر زبان است  ] اتیادب[ ند شعر ک ی، ادعا م  یان زندگ ی ب يبرا

 . ستندی نقت جدا از همیات دو حقی زبان و ادبياز نظر ون اساس یبر ا. زبان است
ات ارائه شد، نشان داده شد ی بحث زبان و ادبنۀیشین بخش در زمینه پ  یه در ا  ک یحیبا توض 

 زبـان و  ۀد خود به رابطـ ی دۀی از زاویسک مطرح است و هر     ن باره ی در ا  یفاوت مت يها دگاهیه د ک
 آوردن ي رو،هـا باشـد   ن بحثیمل اکتواند م یرسد م یه به نظر م کآنچه  . سته است یات نگر یادب

 نقـش   یبررس. ها با یکدیگر است      آن سۀی مختلف و مقا   يها  در زبان  ی ادب يارهاکل شاه یبه تحل 
ازه انـد  هه تا چـ کته باشد کن نین ا یتواند مب  ین آثار م  ی از ا  یک ر هر  خاص د  ی زبان يها تیمحدد

 . دان مانور آن به چه صورت استیه است و متات به زبان وابسیادب

 ها ل دادهیبحث و تحل -3
ـ ل نقـش ا   ی به تحل  ی زبان يها یژگی از و  ین قسمت با توجه به برخ     یدر ا  هـا در    یژگـ ین و ی

ر به عنـوان    یسپک و ش  یات فارس یسرا در ادب   ن غزل یتر سته به عنوان برج   ، حافظ يها ساختار غزل 
 یژگـ ین و یم چگونه ا  یم تا نشان ده   یپرداز یاق حافظ م  ی و س  ک به سب  یسیر انگل ن شاع یترکینزد

بخش اول به   . ل شده است  کین قسمت از چهار بخش تش     یا. اند ثر بوده ؤ م ن دو ی ا یل ده کدر ش 
ـ در بخـش دوم ا    . افته اسـت  ی اختصاص   ن پژوهش ی مورد نظر در ا    ی زبان يها یژگی و یمعرف ن ی

ـ ل ا یز به تحل  یبخش سوم ن  .  قرار گرفته است   یها در حافظ مورد بررس     یژگیو هـا در   یژگـ ین و ی
  .افته استیاختصاص سه آن با اشعار حافظ ی و مقاریسپکاشعار ش

 ن پژوهشی مورد بحث در ای زبانيها یژگیف وی توص-1-3
، بنابراین  شود ی زبان متولد م   يریار فراگ کسان با ساز   ان یشی زا یشناس دگاه زبان ی د بر اساس 

هـا را    توان ساخت زبـان    ین م ه بر اساس آ   ک اند یسانیک منشاء واحد و     يرا دا ، مختلف يها زبان
ـ  یبـه عنـوان دسـتور همگـان       را   ی صورت زبان   منظر نی از ا  ي و .سان فرض کرد  یکدر اصل     ادی

 ،هـا را شـامل شـده اسـت         فـاوت زبـان   ه ت کـ ، آنچـه    )2000 و   1986،  1980 کیچامس( .ندک یم
نش پارامترهـا و    یل تفـاوت در گـز     یـ تر بـه دل    قی دق يریا به تعب  یها و     زبان ی روساخت يها تفاوت

 يهـا  هاست، تفـاوت   ه اصل بر شباهت زبان    کنیرغم ا  ین اساس عل  یبر ا . باشد یعناصر نشاندار م  
ـ   کـ بـان وجـود دارد       ز یکها در    یژگی از و  یبرخ. ده گرفت یتوان ناد  یز نم یها را ن   آن  یانه در زب
ن ی ا یسه و بررس  ی مقا نۀیها، زم  یژگین و ی از ا  ی برخ یعرف با م  ن بخش یدر ا . گر متفاوت است  ید
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 از اشعار دو شـاعر بلندمرتبـه        يا  پاره یبا توجه به بررس    یسی و انگل  یات فارس یها در ادب   یژگیو
 . فراهم خواهد شد

 ي قلـب نحـو  یژگیگر فاقد آنند وی دیو برخارا ها د  از زبان یه برخ ک ییها یژگی از و  یکی
 ي دسـتور يهـا   جمله با حفظ نشـانه ةل دهندکی تشيها  سازهی توال،یژگین و ی بر اساس ا   .است

ـ    کواسطه   ین مثال مفعول ب   به عنوا ). 1376:38ر مقدم   یدب(شود   یدگرگون م  نشـان،   یه در جملۀ ب
، قبـل از    »را «واسطه یفظ نشانه مفعول ب   ر با ح  یتوانند مانند مثال ز    یرد، م یگ یبعد از فاعل قرار م    

 . ردیفاعل قرار گ
 . تابخانه پس دادک تاب را به کم یمر
 .تابخانه پس دادک  م بهیتاب را مرک
ل کی تشـ يهـا  آورد تـا آزادانـه سـازه    یان را فراهم مکن امی شاعر ا  يبرا،  ی زبان یژگین و یا
ـ  شـاعر ا   ي برا است،ار   برخورد یژگین و یه از ا  ک یزبان. ندک جمله را جابجا     ةدهند ان را  کـ  ام نی
ـ ه از اکـ  ییهـا  س زبانکبه ع. د آوردیتر بتواند نظم دلخواه خود را پد  آسانآورد تا     می فراهم ن ی

 در به وجود آوردن نظـم دلخـواه مواجـه           يشتریت ب ی شاعر با محدود   ،ستندی برخوردار ن  یژگیو
در  ییبـا یبـه ز هنـر خـود را   سـته   توانیان زبانکن امیاز ار با استفاده ی در شعر ز   یفردوس. است

 .نشان دهد یردن عناصر زبانکجابجا 
 مندکر و خنجر به گرز و یبه شمش  ل ارجمندیبه روز نبرد آن 

 .نه و پا و دستیالن را سر و سی ست و ببستکد و شید و دریبر
ـ  و مفعول...... د و یها بر ر، خنجر، و گرز، فعلیشمش، ها  متممیفردوس ن شعر یدر ا  ا ها را ب

 .  داده استيجاجداگانه  مصرع یکدر هر گروه  ياستفاده از ابزار قلب نحو
 از یبرخـ .  اسـت ی مطابقۀ فاعلیژگیو.  استن پژوهش مورد نظریه در ا ک يگری د یژگیو

 و مطابقۀ فعل و فاعل را نشـان      شود یده م ه به فعل افزو   ک  دارند يا  نشانه یها از جمله فارس    زبان
 يدارا »میرفتـ « فاعـل اول شـخص مفـرد و           نشانه مطابقـۀ   يدارا» رفتم«مثال  به عنوان   . دهد یم

 افعال بـه  شود تا همۀ ی سبب می مثل فارسیبان در زیژگین و یا. مطابقۀ اول شخص جمع است    
ن ی ب يشتری ب یجه همسان یدر نت . ختم شود ند  - و   دی_م،  ی-،  ی، ته ي-َ م ،    – از شش نشانه     یکی

ت در  جمـال همـۀ . ان شودی به زبان اول شخص بینگر متبه عنوان مثال ا .دیجمالت به وجود آ 
 موجـب   ی فاعل  مطابقۀ یژگیه در آن و   کر  ید مثال ز   مانن ،شود یل ختم م  ک ش یک به   يحالت عاد 

 .  آخر جمالت شده استیسانیکرار و کت
 يارانم را جلو  ک از هم  یکی.  را به امانت گرفتم    یتابکتابخانه رفتم،   کمن به تهران آمدم، به      
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 .دمیدتابخانه ک
 .... دم یز او پرسا

 ه در بـه وجـود آوردن  کـ  اسـت    ی زبـان  يهـا  یژگـ یگـر از و   ی د یکـی ز  یـ  ن یش واژگان یآرا
ـ آرا.  متفـاوت دارنـد    یش واژگـان  ی متفاوت آرا  يها زبان.  دست مؤثر است   یک يها ساخت ش ی

 یسـ ی چـون انگل یاست و زبان)  فعل– مفعول -فاعل (sov ی مانند فارس  ی در زبان  یواژگان اصل 
svo )  ـ  آرا ی مانند فارسـ   یزباندر  . است)  مفعول – فعل   –فاعل  بـه عـالوه     یان اصـل  ش واژگـ  ی

 خـتم  ی مطابقـه فـاعل  يهـا   از نشـانه یکی به ی فارسيها  ه جمله کشود    یموجب م  یمطابقه فاعل 
ار ی بسـ یه عاملکرار کزان تیشود م یجاد میه اک یشود عالوه بر نظم    یسبب م ت  ین وضع یا. شود

 ، فـوق اسـت    يها یژگیه فاقد و  ک یسی مانند انگل  یدر زبان . شتر شود یست ب  ا ینیمهم در نظم آفر   
ـ یرار در شـعر فارسـ    کنقش ت  . وجود ندارد  ین نظم یاستعداد چن   يه قبـاد کـ  اسـت  يا ازهانـد  ه ب

 نشـان   يولور از م  یت ز یب . ساز شعر معاصر دانسته است     یقین عنصر موس  یآن را مهمتر  ) 1385(
ـ  را پد  ي شعر ،یش واژگان یحفظ آرا  با   ی فاعل ه چگونه مطابقۀ  کدهد   یم ه بـه   کـ د آورده اسـت     ی

 در سـاختار    یدهد زبـان فارسـ     یت نشان م  ین ب یا.  مشابه زبان روزمره است    یلحاظ ساختار زبان  
 . ن داردی آهنگیحالتنشان و معمول خود  یب

 میمحصول دعا در ره جانانه نهاد  میخانه نهادیما ورد سحر در ره م
ـ ا. ب اسـت  کـ  فعـل مر   یژگیشود، و  ی به آن پرداخته م    شبخن  یه در ا  ک يگری د یژگیو ن ی

ـ   کـ ه  کرا   ي محدود يها شود، ساخت  یتر م    دست یک يه موجب ساختار  ک یژگیو ش بـه   یم و ب
، اگرچـه  ی چون فارسیدر زبان. ندک ی فعل میفیمحمل عناصر تصر،  اند  شده ک سب ییلحاظ معنا 
 تنهـا چنـد فعـل     بسیارند،واقع شوندب ک فعل مریتوانند به عنوان عنصرفعل یه م ک یتعداد افعال 

 بـه  یمحدود شدن عنصر فعلـ  .  برخوردارند يادی از بسامد ز   »خوردن« و   »زدن«،  »ردنک«ازجمله  
 بـه دو  یژگین ویه اک یزمان. رار شوندک ت يشتریه جمالت ب  کشود   یب، موجب م  کل فعل مر  یلد
ـ   ی، سبب مـ  شود واژگان افزودهیش اصلی و آرای مطابقۀ فاعل یژگیو  خـود  يخـود ا بـه  شـود ت

 یرار عنصـر فعلـ    کـ به عنوان مثال ت   . ثر است ؤ م یه در ساخت ادب   ک  در جمالت پدید آید    ینظم
ـ پد فوق   يها یژگیه از مجموع و   ک یان جمالت ی در پا  »ردک« ن را در   ی آهنگـ  ی، نظمـ  انـد  د آمـده  ی

 فعـل  یرفعلـ ی و غیه چگونه جـزء فعلـ   کدهد   یت نشان م  ین ب یا. رده است کجاد  یر ا یجمالت ز 
ـ « و   »ردنکـ شاد  «ب  کر دو فعل مر   یت ز یدر ب . ثرندؤ م ینیآفر  در نظم  بکمر ثر ک حـدا  »ردنکـ اد  ی
 .رار را به وجود آورده استکت

 .ردک ما شاد نةدیبه دعایی دل غمد ردکاد نیه ز ما وقت سحر ک  اد باد آنی
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ن مـورد بحـث را بـه    یآفـر  توان نقش عناصـر نظـم     ی م ،ئه شد ان بخش ار  یه در ا  ک یبا بحث 
 . ردکر خالصه یصورت ز
نشان و معمول فعل در آخر قرار        یشود به صورت ب    ی سبب م  ی زبان فارس  یش واژگان یآرا

 .ردیگ
ه کـ  از شش نشانه خـتم شـود         یکیشود آخر همه جمالت تنها به        ی سبب م  یمطابقه فاعل 

 . دهد یش میرار را به شدت افزاک و تیسانیکان کن امیا
ستند یب ن که فعل مر  ک یجز افعال ه  ب(ها   فعل همه   یفعل  جزء ،ب سبب خواهد شد   کفعل مر 

 دو فعـل    یکـی ش بـه    ی گـرا  ان،ین م یه از ا  کمحدود شود   ار  یبس) م است که تعداشان به نسبت     ک
 . ندک یشتر میرار را بکان تکام

 .ندک را جابجا يه شاعر به دلخواه خود عناصرک موجب خواهد شد يقلب نحو
...  و یاربردشـناخت ک ، يژوا، سـاخت  ییا آويها یژگی، و فوقي نحو يها یژگیافزون بر و  

 يهـا  یژگینۀ ویات مؤثر باشند، به عنوان مثال، در زمی نوع ادبيریگ لکتوانند در ش  یز م یها ن  زبان
 در  ي قـو  يهجـا (رت  ه، قـد  کیـ چهار پارامتر وزن هجـا، ت     ) 1996( کیپارسکیهانسن و   ،  ییآوا

ن ی تا از اا چندیه هر زبان دو کاند   جهان بر شمرده   را در شعر   یر و بم  یه ز کیو ت ) فیمقابل ضع 
هـا را در زبـان خـود     یژگـ ین وی ا،ات مورد نظریه آن ادبک نی به شرط ا،نددب یار مکموارد را به    
 عامـل تفـاوت     توانـد   ی مـ  یزبان يها یژگین و یا نبودن ا  ی دارا بودن و     ن اساس یبر ا . داشته باشد 

شـش  ک ماننـد  ی تحول عناصر زبانیه حتکنشان داده است ز ین) 1375(ب زاده   یطب. ات شود یادب
 . ثر استؤ می در عروض فارسيا هکوا

  در حافظ  فوقيها یژگی وی بررس-2-3
در . اسـت  آمـده ) 1368(ب رهبـر  یه در نسخۀ خط   ک ی غزل 495افظ از مجموع    وان ح یدر د 

 زان بـه یـ ن میا. شده است ) هیا قاف یف  یدر واژه رد  (ه  ی هم قاف  ی فاعل  غزل به صورت مطابقۀ    276
ـ ا. ظ را شامل شده اسـت ات حافی درصد از غزل  55ش از   ی ب ییتنها ـ ه اکـ دهـد   ین نشـان مـ  ی ن ی
ـ  رد186ن تعـداد  یاز ا. ثر بوده استؤ اشعار حافظ میده لکازه در ش  اند  ه تا چ  ی زبان یژگیو ف ی

ـ ا.  و تنها با مطابقه زمـان اسـت        یه به صورت ته   ک سوم شخص مفرد است      متعلق به مطابقۀ   ن ی
ـ  از ایمطلـع برخـ  . شـود  یات حافظ را شامل میاز غزلدرصد  5/37 ییه تنهاز خود ب یزان ن یم ن ی

 :اشعار عبارتند از
 ستی آن زلف دو تا نةه افتادکست یس نک
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 ه دوش از بر ما رفتکچهره ی پركآن تر
  به سر افتادیرانه سرم عشق جوانیپ

 ازمند مبادیبان نیتنت به ناز طب
 دام دل به بار آرکه ک بنشان یدرخت دوست
 ردک آن زلف دو تا نتوان ۀدست در حلق

 ،ل گرفتـه اسـت    ک سوم شخص جمع شـ     ف با مطابقۀ  یرد)  درصد 5/2ش از   ی ب  (13تعداد  
 :مانند

 .دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
 نند بنشانندیان غبار غم چو بنشیسمن بو

 نندکا ییمکی را به نظر كه خاکآنان 
 .دننک ین جلوه بر محراب و منبر میاکواعظان 
ل گرفتـه   ک اول شـخص مفـرد شـ       یاعل ف ف با مطابقۀ  یرد)  درصد 5/7ش از   ی ب  (38تعداد  

 : ماننداست،
 .ام خاسته  خوش و نوی جوانيعاشق رو

 . خود دلشادمۀم و از گفتیگو یفاش م
 .ه تا جان در بدن دارمکست با جانان یمراعهد

 .ران برومین منزل ویزکخرم آن روز 
 :مانندل گرفته است، کمطابقۀ اول شخص جمع شف با یرد)  درصد3 (15تعداد 

 .میدر ساغر انداز  میم ویا تا گل برافشانیب
 مینکل به ناحق نیم بد و مییما نگو
 .میا  حشمت و جا آمدهین در نه پیما بد

 .می به خرابات بریز تا خرقه صوفیخ
 مانند. ل گرفته استک دوم شخص مفرد شی فاعلف با مطابقۀیرد)  درصد8/4 ( 24اد تعد

 ي داری خرابات مقاميوکه در ک يا
 يدار  میه ما را نگرانکست یروزگار
  ینکه خود را زغم آزاد کته کن نیبشنو ا

  يه صاحب خبر شوکوش ک خبر بی بيا
ل ک دوم شخص جمـع شـ      ی فاعل ف آن با مطابقۀ   یه رد کان حافظ است    وی غزل در د   1تنها  
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 .شود یمر شروع یه با مصرع زک است یگرفته است و آن غزل
 .دینکار باز یمعاشران گره از زلف 

 مفعـول  ه نشـانۀ کـ » را «ينشانۀ دسـتور   غزل با7،  ماندهیباق)  درصد45متر از  ک (219از  
  :مانند. ه شده استی هم قاف،ن زبان استیواسطه در ا یب

 رود ز دستم صاحبدالن خدا را  یدل م
 : مانند.است ه شدهی هم قافکیبست مل یز با پیمورد ن)  درصد5متر از ک (24ن یهمچن

 .سپارمت یب از نظر به خدا می غايا
 ارشیه گل شد کر بلبل همه آن است کف

  دردمینک یادت می و هر دم زینیب یمرا م
ات حـافظ را شـامل      یـ  درصد از مجمـوع غزل     38متر از   که  ک ، غزل 188 تنها   بین ترت یبه ا 

 ی فـاعل   مطابقۀ یژگی، و ن اساس یبر ا . اند  هه شد یگر هم قاف  ی د يها   آزاد و نشانه   ی، با اسام  شود یم
ه اسـت تـا از همـ     شاعر فراهم آوردهيرا براان کن امی ا، استی زبان فارسی زبان یژگی و یکه  ک
 را شـامل    کیه تنها تعداد انـد    ک ی زمان و فاعل   يها ا مطابقۀ یها و     انات قابل استفاده از شناسه    کام
 بـه  یاست بخش ه اگر حافظ، حافظ شده کرد  کعا   اد توان ی، م ن اساس یبر ا . ندکد استفاده   نشو یم

ر بـودن   نظم محوهکرد کب بتوان ادعا    ن سب ی به هم  دی شا . است ی زبان فارس  ی زبان یژگیخاطر و 
 بـه صـورت      را اتیـ  اگـر ادب   یحتـ .  اسـت   آن یانات زبان کها و ام    یژگیون و ی مد یات فارس یادب

ـ   و به صورت ا   ی تحقق آن در متن زبان     ی ول ،ردک بتوان از زبان جدا      یانتزاع  بـه زبـان   ینـواع ادب
 .خاص وابسته خواهد بود

 یژگـ یسازد، و   یز م ی متما یسی مانند انگل  یز زبان ه آن را ا   ک ی زبان فارس  يها یژگی از و  یکی
 یشد عناصر زبـان  ح دادهیل توضی به تفص1-3ه در بند ک یژگین ویبر اساس ا  . است يقلب نحو 

شود تا اهـل زبـان در        یان سبب م  کن ام یا. شوند  ی خود آزادانه جابجا م    يانه دستور به همراه نش  
 ي دسـتور  ی ساخت ،یش واژگان یختن آرا ی رغم به هم ر    ی نباشند وعل  یش واژگان یت آرا ید رعا یق

ن استفاده را در ساختن نظم مـورد نظـر شـعر            یشتری ب ی زبان یژگین و یشاعر از ا  . به دست دهند  
 ،ي، حـافظ و سـعد     ی، نظـام  ي مولـو  ،ی چون فردوس  یان شاعران بزرگ  ی اگرچه از م   ،برد  می خود

ـ اشـعار خـود پد  در ن دخل و تصـرف را       یمترک شعر   ي صور یحافظ به منظور حفظ آراستگ     د ی
ن شاعر بزرگ در زبان روزمـره       یه ا ک یراتییتغن وجود   یا با   یول). 1383 :76ب  یط( آورده است 

ن شـاعر بـا     یه ا ک یبه منظور نشان دادن نقش دخل و تصرف       .  قابل توجه است   ،رده است کجاد  یا
 ..میپرداز ین قالب میر در ایل غزل زی به تحل، صورت داده استي قلب نحویژگیه بر وکیت
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 اگــر آن تــرك شــیرازي بــه دســت آرد دل مــا را     
 

ــمرقند و بخــارا را      ــم س ــدویش بخش ــال هن ــه خ  ب
 بــاقی کــه در جنــت نخــواهی یافــت بــده ســاقی مــی 

 
 آبــــاد و گلگشــــت مصــــلی را کنــــار آب رکــــن

 یـان شـوخ شـیرین کـار شـهر آشـوب           فغان کـاین لول    
 

 چنــان بردنــد صــبر از دل کــه ترکــان خــوان یغمــا را
ــتغنی اســت        ــار مس ــا جمــال ی ــام م ــق ناتم  ز عش

 
 به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زیبا را؟           

 من از آن حسن روزافزون که یوسـف داشـت دانسـتم       
 

ــا را     ــرون آرد زلیخ ــمت ب ــردة عص ــق از پ ــه عش  ک
 و گــر نفــرین، دعــا گــویم   اگــر دشــنام فرمــایی    

 
 خــا را زیبــد لــب لعــل شــکر    جــواب تلــخ مــی  

 تـر دارنـد    نصیحت گوش کن جانا که از جان دوسـت         
 

ــا را  ــر دانـــ ــد پیـــ ــعادتمند، پنـــ ــان ســـ  جوانـــ
 گــو و راز دهــر کمتــر جــو حــدیث از مطــرب و مــی 

 
 که کس نگشود و نگشـاید بـه حکمـت ایـن معمـا را              

 فظغزل گفتـی و در سـفتی بیـا و خـوش بخـوان حـا               
 

 کـــه بـــر نظـــم تـــو افشـــاند فلـــک عقـــد ثریـــا را
 

جـدا   ياش بر اثر قلب نحـو      ی اصل يه از جا  کمفعول فعل است    » دل ما را  «در مصرع اول    
در مصرع دوم .  را به دست آورد و بعد از فعل آمده است تا شاعر بتواند نظم مطلوب خود            شده

ت یدر ب. ز مفعول قرار گرفته است از فعل جدا شده و بعد ای مفعول ز سمرقند و بخارا و نشانۀ     ین
 یژگـ یبـر اثـر و  )  راین آباد و گلگشت مصل   کنار آب ر  ک(افت  ی یدوم شاعر مفعول فعل نخواه    

ل یـ ن دل یبـه همـ   . ل داده است  کن مفعول ش  یور جدا ساخته است و تمام مصرع دوم را از ا          کمذ
ت سـوم   یـ  در ب  .خته است یگر ر ینده است و در مصرع د     ک خود   ي از جا   را ارانه همه یشاعر هوش 

ار برده است و نشـانۀ مفعـول        کبعد از فعل ب   انه  کریشاعر در مصرع دوم هر دو مفعول فعل را ز         
غمـا  ی بعـد از  »را« اسـت و آن را بـا   کرده حذف ،برد یار مک از صبر بد بعد یه با ک »را« واسطۀ یب
 .وند زده استیپ

 يرو«وم مفعول    د در مصرع .  صورت گرفته است   ي بار قلب نحو   یکت چهارم تنها    یدر ب 
ز شـاعر تنهـا     یـ ت پنجم ن  یدر ب .  آن از فعل جدا شده و بعد از آن قرار گرفته است            و نشانۀ » بایز

بعـد از فعـل دو   ) خـا را یزل(رده است و مفعول در مصـرع دوم         ک استفاده   یژگین و ی بار از ا   یک
 تیـ در مصـرع دوم ب  . اسـت   خود حفـظ کـرده     يرف اضافه را در جا     آورده و مفعول ح    یمفعول
ات یـ گـر از اب ی دیکـی ت هفتم شاعر مانند یدر ب.  حافظ مفعول را بعد از فعل آورده است      ،ششم

در مصـرع دوم    . ل داده اسـت   کردن مفعول از فعل در مصرع اول ش       کقبل مصرع دوم را با جدا       
  از)مـت را  کح ( شـاعر آن را    ،دارنـد  یسـان یکه هر دو مفعول     کت هشتم دو فعل وجود دارد       یب

 ، در مصـرع آخـر  ،ن شـعر یت آخر ایدر ب. ار برده استکبعد از هر دو فعل به     رده و   کفعل جدا   
. اسـت   هار بـرد  کـ  بعـد از فعـل ب      يبر اثر قلب نحـو     عل و هم مفعول را    اه شاعر هم ف   ک نیمثل ا 
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ـ ه را رعا  یـ از داشته است قاف   یه ن ک يه حافظ در همه موارد    کن شعر نشان داد     یل ا یتحل ، نـد کت  ی
ـ  یـ  دوم همـه اب    يهـا  رعت اول و مصـ    یـ  مصرع اول ب   یعنی  ي رويه اسـتفاده از قلـب نحـو      ات ب

ـ زان اسـتفاده از ا    ین م یمترکن شاعر   یه ا ک است   ین در صورت  یا. است آورده  را  یان زبـان  کـ ن ام ی
 .ار بسته استکب

ه کـ  یجـزء فعلـ   . ن زبان اسـت   یب در ا  ک ساخت فعل مر   ،ی زبان فارس  يها یژگی از و  یکی
 یبـه نسـبت از معنـا تهـ    ).  تا شمرده شده اسـت 50تا ( تعداشان به نسبت محدود است    معموالً

ه کاند    ار فعال یبس »ردنک« و   »زدن «یب دو جزء فعل   ک در فعل مر   یاجزاء فعل از مجموع   . شود یم
شود تـا شـاعر بـه        ی سبب م  بک فعل مر  یژگیو. اند  شده ی از معنا ته   باًی تقر ،ادیاربرد ز کل  یبه دل 
ـ در ا. نـد که یـ را هـم قاف ند کاد یند و بنکد، آباد نکند، شاد کند، آزاد کاد  ی چون   ی افعال یراحت ن ی

رده کـ  مطلـوب اسـتفاده      ي به نحو  یان زبان کن ام یه حافظ چگونه از ا    کم داد   ی نشان خواه  بخش
 .است

ه جزء ک یبک غزل خود از فعل مر495از مجموع  )  به ده درصد   یکنزد( غزل   49 حافظ در 
 ،ن اساس یبر ا . رده است ک استفاده   ،باشد ی م » ..)ینکن،  کنند،  کند،  کنم،  کرد،  ک( ردنک« آن   یفعل

 یـک اربرد تنهـا    کـ . رده است کجاد  ی ا ین جزء فعل  ی با ا   را تی ب 400ش از   یف ب یا رد یه  یشاعر قاف 
ازه انـد  هتـا چـ    کـه دهـد   ین شاعر بزرگ نشان میات ایاز غزل به ده درصد یک در نزد  یجزء فعل 

ـ  .  شاعر مغتنم است   ي برا یانکن ام یوجود چن  ـ ب و آرا  کـ ن افعـال مر    بـود  یدو جزئ ش خـاص   ی
ـ  ا،دهـد  ینشان در انتها قرار م  یه فعل را به صورت ب     کواژگان در جمله      ان را بـه شـاعر  کـ ن امی

ـ در ا. اوردیـ ه بی را به صورت قافیر فعلیف و جزء غی را به صورت رد    یه جزء فعل  کدهد   یم ن ی
ـ  از ا)1368 ب رهبـر یـ  خطنسـخۀ  (143غـزل   تنها بـه     بخش اسـت،   دهرکـ  اسـتفاده  یژگـ ین وی

حـل  ( ردنکردن، معما حل کردن، تمنا کب طلب ک مرياه ن غزل شاعر از فعل یدر ا . میپرداز یم
است به عنـوان   ردهکردن استفاده   کدا  یردن و ش  کا  دیردن، هو کضا  ید ب یردن،  کتماشا  ) ردنکمعما  
دا یـ  گسـترش پ   یدهد ساخت فعل   یه اجازه م  کب  ک فعل مر  یژگیه به و  ت اول با توج   ی در ب  ،مثال

 ه بتواند ما و تمنـا   کار گرفته است    ک به   يا ردن را به گونه   کرده است و فعل طلب      ک استفاده   ،ندک
ه کـ  نی ايز شاعر برایت دوم نیدر ب. اوردیف بیبه صورت رد» ردک یم «ند وکه  ی هم قاف  ، با هم  را
ا و امثـال  با تمنرا  »ایدر«ه بتواند کرده است ک را آنقدر باز     »ردنکفعل طلب   «ند،  که را حفظ    یقاف

ـ از گمشـدگان لـب در     « لمـۀ کن شعر چهار    یدر ا . ندکه  ی قاف آن هم  ـ  »ای  و  »طلـب «ن دو جـزء     ی ب
 و اسـم بـه   ی ساخت اضافه از جز فعلـ راهبردت بعد از یشاعر در ب . اخته است اند  ه فاصل »ردنک«

 فعـل  یی معنـا يریپـذ  افت بعد شاعر از انعطیدر ب . ه است ردک استفاده   ،ردنکصورت حل معما    
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 . رده استک استفاده »ردنک«
ــا مــی  ســال ــا دل طلــب جــام جــم از م ــرد ه  ک

 
ــا مــی  ــه تمن  کــرد و آنچــه خــود داشــت ز بیگان

 گــوهري کــز صــدف کــون و مکــان بیرونســت  
 

 .کـــرد طلـــب از گمشـــدگان لـــب دریـــا مـــی
ــردم دوش      ــان ب ــر مغ ــر پی ــویش ب ــکل خ  مش

 
 کــرد کــو بــه تأییــد نظــر حــل معمــا مــی      

 دســتدیــدمش خــرم و خنــدان قــدح بــاده بــه  
 

ــی    ــا م ــه تماش ــد گون ــه ص ــدران آیین ــرد و ان  ک
 گفتم این جام جهان بین بـه تـو کـی داد حکـیم              

 
ــی    ــا م ــد مین ــن گنب ــه ای ــت آن روز ک ــرد گف  ک

 
 يها ن زبان از نوع زبان    یا.  در جمله است   یش واژگان ی آرا ی زبان فارس  يها یژگی از و  کیی

sov)   ـ      یدر ا . است) ل فع – مفعول   –فاعل ن فعـل در آخـر جملـه قـرار     نشـا  ین زبان به طـور ب
 در یه جـزء فعلـ  کـ انـد   بکـ ن زبان افعال مر یاز افعال ا   یه بخش بزرگ  کنیبا توجه به ا   . ردیگ یم

ار فعـال   ی زدن بسـ   ردن و کـ  ماننـد    ی از اجزاء فعل   یه برخ ک نیشود و با توجه به ا      یرار م کها ت   آن
ـ  نظـم پد ی نـوع یادبچ خلقت ی خود در ساختن چند جمله ساده بدون ه يدبه خو . باشند  یم د ی
 .دیآ یم

 ) فوقيها یژگیبا توجه به و(ر یسپکسه حافظ و شی مقا-4
در .  متفـاوت اسـت    امالًکـ  ،ه ارائـه شـد    کـ  ییها یژگی در و  ی برخالف فارس  یسین انگل زبا

ر ییـ  تغ ي نقـش دسـتور    ،لمـه ک ي وجود ندارد و با جابجا شدن جا       ي قلب نحو  یژگی و یسیانگل
گـر اجـازه    ید يهـا  ن زبـان ماننـد زبـان      ی در ا  يتداسازچون مب  يگری د يها یژگی البته و  .ابدی یم

ـ  دهـد  ی را م  ی زبان يها   از سازه  ی برخ ییجابجا ـ  ای، ول . ی دارنـد  متفـاوت تیـ هـا ماه  تکـ ن حری
 ، را بسـازند   یالؤل سـ  کتوانند با فاعل جابجا شوند و ش       ی از افعال م   ی برخ یسین در انگل  ینهمچ

 يز به نسبت قلب نحـو     ین ،توانند داشته باشند   یه م ک یها و نقش    تکن حر ی به هر حال نوع ا     یول
 زمان   تنها سوم شخص مفرد    ، فعل یسیبه لحاظ مطابقه فعل و فاعل، در زبان انگل        .  است محدود

 در آخـر    یفعل مانند فارسـ    یش واژگان ین به لحاظ آرا   یهمچن.  مطابقه دارد  ه نشانۀ کحال است   
 .ردیگ یقرار نم

 از دو   ، هر دو به لحاظ ساختار     یهن و غن  کنه  یشی پ  رغم ی عل ،ی و فارس  یسیات انگل یدو ادب 
 را يگـر یات نظـم محـور و د  ی بارز ادبتوان نمونۀ ی را میکیه کنند ک ی ميرویساختار متفاوت پ  

ـ  يهـا   به صورت غالـب خلقـت      یسیدر زبان انگل  . ات نثر محور دانست   ینمونه ادب   در نثـر    ی ادب
 یدر زبان فارسـ .  استیار غنی بسیسینگلثور در اات منیل ادبین دل یاست و به هم    گرفتهصورت  
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ات یه ادبکرسد  ین وجود به نظر می با ا  .است  در قالب نظم صورت گرفته     ی ادب يها  خلقت بیشتر
 بخش قابل   یسی چون انگل  ی در زبان  یه حت کند  شه دارتر یار ر ی مختلف بس  يها منظوم در فرهنگ  

 در گذشـته  هک ل استین دلی به ا  تین وضع ید ا یه شا د، البت ان  ات به صورت منظوم   ی از ادب  یتوجه
بـه هـر حـال در      . است تر بوده   ات در قالب شعر آسان    ی حفظ ادب  ،است تابت گسترش نداشته  که  ک

ن یتـر یکنزد. ستیسه ن ی قابل مقا  ی با فارس  هرچند دارد   ی خوب گاهی، شعر جا  یسی چون انگل  یزبان
 از ییهـا  سـۀ غـزل  یمقان بخش با   یدر ا . ر است یسپک به حافظ، ش   یسی در زبان انگل   یار ادب کشاه
ه در کـ  ییهـا  یژگـ ی از ویل تفـاوت برخـ  یـ  دو بـه دل نیه چگونه اکم داد  یر نشان خواه  یسپکش

 . ند شد از هم متفاوتی، معرف1-3قسمت 
ـ در ا . اسـت ) 2007 الردیماب (18ر غزل   یسپک ش ی دوست داشتن  يها  از غزل  یکی ن غـزل   ی

 دو )میت بنـام یـ اگـر ب (ت اول یـ بدر . نیسـت ه یـ ف و قافی از ردي حافظ خبريها برخالف غزل 
سـان  یک  بطـور کلـی    یرده است ول  کدا  یفظ مشابه پ   تل ي آخر تا حدود   يمصرع به لحاظ صداها   

 اول و سـوم  يهـا  ن شـعر در مصـرع    یدر ا . ستیسان ن یک يا حداقل در صورت نوشتار    یست  ین
 temperate يهـا  ز با واژه  یچهارم ن   دوم و  يها مصرع. ه شده است  یهم قاف  may و   dayهاي    واژه

 10، 11و9، 8 و 6، 7 و   5،  4و2،  3و1 يهـا  ن صورت مصرع  یبه هم . ه شده است  ی هم قاف  dateو  
 دوم از يهـا   مصـرع ۀ هم ،ین غزل برخالف فارس   یدر ساختار ا  . اند ه شده ی هم قاف  14و13،  12و  

اسـت   ردهکر ییر چند بار تغیسپکه در شعر شیقاف. ستیه نیاول هم قافت یت با مصرع اول بیهر ب 
 . است رار شدهکبار تیکه تنها ی هر قافو

SONNET 18 

Shall I compare thee to a summer’s day?  
Thou art more lovely and more temperate:  
Rough winds do shake the darling buds of May,  
And summer’s lease hath all too short a date:  
Sometime too hot the eye of heaven shines, 

And often is his gold complexion dimm’d; 

And every fair from fair sometime declines, 

By chance or nature’s changing course untrimm’d; 

But thy eternal summer shall not fade 

Nor lose possession of that fair thou owest; 
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Nor shall Death brag thou wander’st in his shade, 

When in eternal lines to time thou growest: 

So long as men can breathe or eyes can see, 

So long lives this and this gives life to thee.  
ر مصرع دوم و چهارم  دhead و red در مصرع اول و سوم و       dunو   sunز  ی ن 130در غزل   

ن در مصـرع ششـم و       ی و همچنـ   delight و   whiteپنجم و هفـتم     در مصرع   . است ه شده یهم قاف 
ـ در مصـرع نهـم و       . است ه شده ی هم قاف  reeks و   cheeksهشتم    و در مصـرع     go و   knowازده  ی

زدهم و چهـاردهم    یت آخر مصرع سـ    یدر ب . ندا ه شده ی هم قاف  groundو   soundدهم و دوازدهم    
 از  ،ی فارسـ  يهـا  ز برخالف غـزل   ی غزل ن  نیدر ا .  است ه شده یهم قاف  compareو   rareدو واژه   

. نـد ک یر م ییت تغ یز در هر ب   یه ن ی قاف ،وجود ندارد ها    ن غزل یه در ا  کف  یجمله حافظ عالوه بر رد    
 به لحـاظ    ، که ه همسان است  یات حافظ نه تنها صداها در قاف      یه در غزل  ک نیگر ا ی د ةتفاوت عمد 
ه در  کـ  ی در صـورت   ،ردکـ ه  ین هم قاف  توا یبراي مثال قضا و غذا را نم      . د همسان باشد  ی با حروف

ـ  اي بـرا یشوند و ضـرورت    یه م یژة تنها به لحاظ صدا هم قاف      ر دو وا  یسپک ش يها غزل ه دو کـ  نی
 هم head و redن شعر یبه عنوان مثال در ا. ستیه به لحاظ حروف همسان باشند ن    یواژه هم قاف  

ه همزمان هـم بـه لحـاظ        ک ییها افتن واژه یه در   کباشد    ی م یتیل محدود ین به دل  یا. ندا ه شده یقاف
 .باشد یه شوند میصدا و هم حروف هم قاف

SONNET 130: 
My mistress’ eyes are nothing like the sun;  

Coral is far more red than her lips’ red;  

If snow be white, why then her breasts are dun; 

If hairs be wires, black wires grow on her head.  

I have seen roses damask’d, red and white,  

But no such roses see I in her cheeks;  

And in some perfumes is there more delight  

Than in the breath that from my mistress reeks. 

I love to hear her speak, yet well I know  

That music hath a far more pleasing sound;  

I grant I never saw a goddess go;  
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My mistress, when she walks, treads on the ground 

And yet, by heaven, I think my love as rare 

As any she belied with false compare 
 هـم  remove و love در مصـرع دوم  ،است شدهت ن یز رعا ین قواعد ن  ی ا ی حت 116در غزل   

ر یـ غ. نـد  ر همسـان یـ  به لحـاظ صـدا غ  یل و ه به لحاظ حروف همسان نیستند     که شده است    یقاف
ر مصرع دهم و دوازدهـم وضـع از   د. ه نیستندیه هم قافک مفهوم است   نی به ا  همسان شدن صدا  

ن دو واژه نه به لحاظ صوت یه اک. اند ه شدهی هم قاف doomو   come دو واژه    ،ز بدتر است  ین ن یا
 . ستندیف همسان نو نه به لحاظ حرو

SONNET 116 
Let me not to the marriage of true minds 

Admit impediments. Love is not love 

Which alters when it alteration finds, 

Or bends with the remover to remove: 

O no! it is an ever-fixed mark 

That looks on tempests and is never shaken; 

It is the star to every wandering bark, 

Whose worth’s unknown, although his height be taken. 

Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks 

Within his bending sickle’s compass come: 

Love alters not with his brief hours and weeks, 

But bears it out even to the edge of doom. 

If this be error and upon me proved, 

I never writ, nor no man ever loved. 

 وجـود   هـا  ن غـزل  ی، در ا   مطرح است  ی فارس يها ه در غزل  ک یلحاظ وزن به آن مفهوم    به  
ق و مـوزون    یـ  تناسـب دق   ی باز ماننـد فارسـ     یسیها در اشعار انگل    به لحاظ تناسب مصرع   . ندارد

رار در  کـ بـه لحـاظ ت    . گر است ی د یش از برخ  یها ب    از مصرع  ی برخ يتعداد هجاها . داردنوجود  
تواند مانند  یه شاعر نم  ک لیدلن  یااست به    ردهکرار استفاده ن  کفظ چندان از ت    حا يها سه غزل یمقا

ر به طـور  یسپک شدر اشعار. ندکرار کجاد ت یاد ا یزان ز یب به م  ک و فعل مر   ی فاعل ۀ با مطابق  یفارس
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ه در  کـ  یدر صـورت  . شـوند  یرار مـ  کـ شوند تنهـا دو بـار ت       یرار م که ت ک ییها  رار واژه ک ت متوسط
 بـه  یشـتر اشـعار فارسـ   ین بـودن ب ی از آهنگیه بخشک بار است 10ات حافظ بطور متوسط    یزلغ

ـ م اینک محاسبه یه هر دو در اشعار فارس یف و قاف  یرار در رد  کزان ت یاگر م . همین خاطر است   ن ی
 . شتر خواهد شدیرار بسار بکزان تیم

 جهینت
، فعـل   ی فـاعل  ۀ، مطابقـ  ي چون قلـب نحـو     ی زبان يها یژگی و ینقش برخ ن پژوهش   ی ا در

 ی و فارسـ   یسـ یر انگل ی شـه  يسـرا   اشعار دو غزل   يریگ لک زبان در ش   یش واژگان یب، و آرا  کمر
ه تـا  کـ ر نشـان داد   یسـپ ک حـافظ و ش     از ياشـعار سه ساختار   یمقا. است   قرار گرفته  یمورد بررس 

 یلک، شـ   متفـاوت  ی زبـان  يها یژگیغزل در دو زبان با و      به اصطالح همسان     يها ازه قالب اند  هچ
ها و افراد در زبان       در همۀ زمان   یو نشانه مطابقۀ فاعل    ي قلب نحو  یژگیوجود و . متفاوت دارند 

 چـون   ي سبب شـده اسـت تـا شـاعر         یسی در زبان انگل   ییها یژگین و ی و عدم وجود چن    یفارس
ـ ر نتوانـد از ا    یسـپ ک چـون ش   يو شاعر . ل دادن هنر خود بهره ببرد     ک ش حافظ بتواند از آن در     ن ی

ب در زبـان  کـ ه وجود فعل مرکن استدالل شده است ین جستار همچنیدر ا . مند شود  ان بهره کام
د آورده، توانسته اسـت در گسـترش        ین زبان پد  ی را در ا   کیرار افعال سب  که موجبات ت  ک یفارس
 .ات منظوم مؤثر باشدیادب

بـه  ات یـ  ادبيریگ لکه شکشود  ین دورنما در ذهن متصور م  ین پژوهش ا  یج ا ی نتا میبا تعم 
 ی در زبانی زبانيها یژگی از و  یوجود برخ .  دارد ی بستگ  هر زبان  يها یژگیمستقیم به و  اي    هگون

ـ  رغـم ا یعل. ار موثر باشدیات آن زبان بسی ادبيریگ  لکتواند در ش    یخاص م  ات یـ ه در ادبکـ  نی
 ِزبـان   ی نقش سـاختار زبـان     ی ول ،پردازد ی م یش به خلقت ادب   ی خو يذوق هنر ه  ا ب کهنرمند با ات  

. ده گرفـت  ینادرد  یگ یل م ک در آن ش   ات منظوم یات منثور و چه ادب    ی، چه ادب  یه آثار ادب  ک یخاص
ـ صـورت منظـوم     ات در هـر زبـان بـه         یـ  ادب يریگ لکدهد ش   ین پژوهش نشان م   یا ا منثـور بـه    ی

  . آن زبان وابسته استيها يتوانمند
ه کـ  یات به زبانی ادبيریگ لکه ش کن فرض را    یتواند ا   ین دست م  ی از ا  ییها  انجام پژوهش 

ـ  چـون نظـم محـور    ییها ابد وابسته باشد را ثابت کند و علت تفاوتی یدر آن پرورش م    ا نثـر  ی
 . ات را به ساختار زبان مربوط کندیبودن ادب

ـ ه در اکـ ن است ینام برد، ات یتوان از آن به عنوان محدود    می ن پزوهش یه در ا  کآنچه   ن ی
ه کـ شـود   یشـنهاد مـ  یل چند شـعر از دو شـاعر بسـنده شـده اسـت، بنـابراین پ          یجا تنها به تحل   
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 .ن زبان انجام پذیردیسۀ آثار شاعران بیشتري در چندی با مقايتر  گستردهيها پژوهش

Bibliography 
Aghagolzade, Ferdows. (1381/2001). Vizhegi haye mootoon Adabi(The Characteristics 

of Literary texts) , Proceedings of 5th Linguistics Conference , Allame tabatabayi 
University , Persian literature and foreign Languages Faculty, (March 12-14, 
1999),1-12. 

Bakhtin, Mikhail. Mikhailovich. (1986). Speech Genres and other Late Essays , Austin: 
University of Texas Press. 

Chengizy, Parisa. (1389/2009). "Adabiyyat va Ashenayee Zedayee az Zaban az Manzar-
e- Formalist ha", Jame?e Kohne, www. Chengizy blagfa.com. 

Chomsky, Noam. (1980). Rules and representation, New York:Colombia University 
Press. 

---. (1986). Knowledg of Language : its Nature, Origine, and Use,  New York: Praeger. 

---. (2000). A New Horizons in the Study of Language and Mind , Cambridge, Cambridge 
University Press. 

Dabir Moqgaddam, Mohammad. (1376/1997). “Fe?l-e- Morakkab dar Zaban Farsi” 
(Persian Complex Predicates), Majalle Zaban Shenasi(Iranian Journal of Linguistics), 
12 (23&24):2-46. 

Davari, Ardekani. Reza. (1380/2001). “Zaban va Adabiyyat” (Language and Literature), 
Nam-e- farhang, 39: 4-17. 

Ekhtiyar, Mansour. (1971). From Linguistics to Literature , second Edition , Tehran 
University Publications 

Fab, N. (2003). Linguistics and Literature, in The Handbook of Linguistics, ed by M. 
Arnoff And J. Ress-Miller, Blackwell Publishing Company  

Fatehi, Mehdi. (1389/2009). "Zonu: Yadashthay-e- Mehdi Fatehi Darbare Honar, 
Adabiyaat va Sinema (Notes on Arts, Litrature and Cinema), www. Persianblog.com  

Freeman, M. H. (2007). Cognitive Linguistics Approaches to Literary Studies, The 
Oxford Handbook of Cognitive Linguistics, ed, D. Greerts and H. Cuyckens, Oxford: 
Oxford University 

Gharayee, Samira. (1386). Dar bareye Nazariye Adabiyaat, Matnhayee az Formalisthaye 
Rous (On Literery Theory: A few Texts by Russion Formalists), Ruzname? etemad, 
19/2/1386, P. 9. 

Ghavimi, Mahvash. (1376). Zabanshenasi va Karbord an dar Adabiyyat (the application 
of Linguistics in Litrature), Iranian Journal of Linguistics, 11:77-89. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1389 زمستان، 60شمارة  ، ات معاصر جهانادبیپژوهش  112

Ghobadi, Hoseyn Ali And Mohammad Beyran Vandi. (1385/2006). “Esteqlale Mouseqi 
dar She?r Maaser ba Takid bar she?re Nima, (The independence of Music in Persian 
Contemporary Poems with Focus of Nima’s Poem), Journal of Letters and 
Humanities ,Ferdowsi University of Mashhad, 153:145-159. 

Haghshenas, Ali Mohammad. (1382/2002). “Marze Miyane Zaban va Adabiyyat Kojast” 
(Where is the Boundary of Language and Literature), Book of the Month Literature 
& Philosophy, 65 & 66: 38-49. 

Hanson, Kristin. and Paul Kiparsky. (1996). “A Parametric Theory of Poetic Meter” , 
Language, 72, (2) : 287-335. 

Jacobson Roman. (1960) “Concluding Statement: Linguistics and Poetics” in T.A. 
Sebeok (ed), Style in Language, Cambridge, Mass: MIT Press, 350-377. 

Khatib Rahbar, (1368/1989). Divan Qgazaliyyat Hafez Shirazi (The Hafez’s Sonnets), 
Tehran, Safiali Shah Publication. 

Lodge, David. (1966). Language of Fiction , Essays on Criticism and verbal Analyses of 
English Novel: London : Routledge & Kegan Paul  

Mabillard, Amanda. (2007). Shakespear ‘s Sonets, http://www.shakespeare-
online.com/sonnets/ 

Najafi, Abol-Hassan. (1384/2005). Vazne She?re Farsi (The Rythem of Persian Poems), 
Book of the Month Literature & Philosophy, 83:22-35. 

Safavi, Koorosh. (1380/2001). Az Zaban Shenasi be Adabiyyat (From Linguistics to 
Literature), Tehran, Islamic Culture and Art Publication. 

---. (1381/2002) “Abzar haye Zabanshenasi dar Naqde Adabi Modern” (Linguistic tools 
in Modern Literary Criticism) , Book of the Month Literature & Philosophy, 63:14-
23. 

Simpson, Paul. (1997). Language Through Literature , London, Routledge. 

Short, Michael and Christopher Candlin. (1986) “Teaching Study Skills for English 
Literature” in Brummfit and carter (eds), 89-109. 

Tabibzade, Omid. (1375/1996), “Ta?sir Tahavvol Mosavvat ha bar Vazne Aruzi She?re 
Farsi (The Effect of Vowel Change on the Prosodic Rhythem of the Persian Poetry, 
Majalle Zaban Shenasi (Iranian Journal of Linguistics), 13 (1&2): 33-49. 

Tayyeb, Sayyed Mohammad Taqi. (1383/2004). “Barkhi Sakhtar haye Dastouri Guneye 
She?re Farsi (The Specific Structures in Persian Verse-Genre), Grammar , Journal of 
the Iranian Academy of Persian Language and Litrature, 1:65-77. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

