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  در گرایانهشناسی نقشهایی از سبکمشخصه

  گیر اثر سیاوش کسراییي آرش کمانمنظومه

  

  )عضو هیئت علمی دانشگاه والیت(1اسماعیل نرماشیري

  

  

  

  چکیده 

این مکتب . گراي هلیدي منشعب شده است شناسی نقشگرا از جمله مکاتبی است که از مکتب زبانشناسی نقشمکتب سبک

یی که چگونه شاعر و نویسندهاین. اش بر محور نقش واحدهاي زبانی در توسعه و بسط متون ادبی استي علمیتکیهتمام تمرکز و

تواند مبانی فکري خود را تعمیم دهد و بر اساس آن اثري متناسب از حیث مفردات و هاي زبانی میبا بهره جویی از گزینش مقوله

  . دقیقاً در راستاي یک هدف باشند ، پدید آورد هاي زبانی و صنایع ادبی هم سطح کهساخت

هایی واحد هاي ساخت زبان توجّه دارد ، به چگونگی عملکرد گزارهگرا که به چگونگی مقولهاین مکتب بر خالف مکتب ساخت

با استفاده از روش از این رو ،این جستار کوشیده تا. پردازد ها و مفاهیم اجتماعی و فردي زبان میدر متون ، منطبق با انگاره

هاي این پژوهش طور کلی یافتهبه. گیر را مورد خوانش قرار دهدي آرش کمانکاوي منظومهي متني کتابخانه یی به شیوهمطالعه

اش را به شکلی اجتماعی–ي سیاسی گیر توانسته اندیشهدهد که سیاوش کسرایی با استفاده از واحد زبانی آرش کماننشان می

  .منسجم و شاعرانه تبیین سازدبسیار 

  

  گیر ، سیاوش کسراییگرا ، واحدهاي زبانی، آرش کماننقششناسیسبک:واژگان کلیدي

                                                          
1 toordan@yahoo.com
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  پیش درآمد 

ترین منبعی کهن". است ) 42: 1384خطیبی ، ( "بزرگ ترین تیرانداز در اساطیر ایرانی "به درستی می دانیم که آرش       

براي این قهرمان اساطیري القاب فراوانی یاد ) . 42همان ، ( "هاي اوستاست افکندن او اشاره دارد ، یشتکه به نام آرش و تیر 

ظاهرًا همان )شواتیر(صفت شیواتیر ، به کمان گیر نیز معروف است وشیواتیر"شده است ، به طوري که در ادبیات فارسی عالوه بر 

2دهد وشواتیرکسی است که تیر او یا خود او همچون شیوا تیر تیزرو معنی میيتیر پهلوي است که سخت کمان و دارنده1شیپاك

  ) . 37: 1386یاحقی ، ( "می باشد 

ي افراسیاب بر منوچهر ، بر این قراردادند که در یک پس از غلبه"یی و تاریخی نقل شده است که از منابع و اسناد اسطوره      

در این هنگام . آرش شیواتیر به این مهم گمارده شد . پرتاب تیر یکی از پهلوانان ایرانی معیّن کنند را با مصالحه مرز ایران و توران

گاه آرش که مردي شریف و حکیم بود حاضر آمد و به حاضر آمد و امر کرد تا تیر و کمانی برگزینند  و آن3ي اسفندارمذ فرشته

. ها تیري پرتاب کرد به سوي دورترین نشانه) البرز ( = خود از فراز کوه رویان ي نیرويقوّت خدا داد ، دست به کمان برد و با همه

اش نیز از کمان تن جستن کرد و در او چنان نیرویی براي پرتاب این تیر سرنوشت ساز به کار گرفت که با پرتاب آن تیر ، زندگی

ي گردویی کهن سال که در همه ي عالم از آن بر تنه4غانهتیر آرش را ایزد باد در سرزمین فر. راه آرمان خویش در دم جان سپرد 

اهورا مزدا به ": گویند که امّا در روایتی دیگر می) . 37همان ، ( "جا مرز ایران و توران شد درختی بزرگ تر نبود فرود آورد و آن

ي فرشته( اَشی نیک و بزرگ و پارند . ساخت هاي فراخ ، راه عبور تیر را هموار ي دشتیی بدمید و مهر ، دارندهتیر آرش نفحه

  ) . 42: 1384خطیبی ، ( "یی از پی تیر روان شدند تا تیر بر زمین فرود آمد سوار بر گردونه) ثروت 

اش در اضالع افکاري تیر انداختن ، جان سپردن و آرمان خواهیگیر و نحوهبه هر طریق ، از آن زمان تا به امروز آرش کمان      

در طول تاریخ نویسندگان و شاعران صاحب نامی بنا به خواست و ابعاد فکري شان به . متون جلوه و نمودهایی تابناك داشته و دارد 

. یاد کرد ... توان از فردوسی ، نظامی ، انوري ، فرخی سیستانی ، فخرالدین اسعد گرگانی ، خاقانی و اند که میتوصیف آن پرداخته

ج اساطیري این قهرمان ایرانی در ادبیات معاصر نیز به فراوانی متبلور است و کسانی بسیار از جمله ارسالن پوریا ، همچنین پرتو اموا

  . مهرداد اوستا و خصوصاً سیاوش کسرایی با نگرش و نگاهی خاص بدان اهتمام ورزیده اند 

  

  چارچوب نظري بحث

ي شناخت و تحلیل آثار ادبی رویکردي دانشی و بی باعث شده اند تا مقولهها و مکاتب ادامروزه ظهور و حضور فراگیر نظریه      

بدیهی . کاوي ژرف آثار وزین فارسی بس مؤثر است هایی جدید ، قطعاً در تعمیق فکر و اندیشهگشایش این افق. محققانه پیدا کنند 

اند راجع به امور بشري ، و دانستنی هاي آن قضاوت کند توتر میتر باشد ، بهتر و دقیقاست هر چه توانایی انسان ژرف تر و گسترده

  . تر مورد تحلیل و تفحّص قرار دهد هاي مکتوم و در سایه روشن آثار ادبی را با درکی عالمانهو اندیشه
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پدید خواهند آورد ي علومگرایانه را در عرصهها روندي عالمانه و نخبهمندان عمیقاً باور دارند که مکاتب و نظریهي اندیشهمه      

انگارانه به نگاهی معناگرایانه و گیرند و نگاه عبث و بیهودهها حالت ارزش وجودي به خود میها و آفریده؛ تا جایی که تمامی پدیده

  . ي چنین تفکري است برآمده5گرا شناسی نقششود که مکتب سبکهستی بخش تبدیل می

ناگفته پیداست . این مکتب ، توجّه و توجیه آن به نقش هاي زبان در گفتمان و متون است ترین نکته و اتکاي علمی اساسی      

  گرا روند و رویکردي شناسی نقشکه مکتب سبک

مایکل هلیدي که . یی منسجم و استوار با مبانی و مفاهیم اجتماعی و فردي زبان دارد البتّه رویکردي که رابطه. شناسانه دارد زبان

ي گیرد رابطهشکل خاصی که نظام دستوري هر زبان به خود می": گرا است عقیده دارد شناسی نقشاخص زباني شنماینده

ي با فرض این که زبان ما به ما امکان می دهد تا گزاره. تنگاتنگی با نیازهاي اجتماعی و فردیی دارد که آن زبان باید انجام دهد 

شود یکی از پردازد که چه چیزي باعث میگرا به بررسی این نکته میشناسی نقشزبانواحدي را به اشکال متفاوتی بیان کنیم ، 

توان ترجیح یک شکل دستوري بر اشکال دیگر را تا حدّي می. این تعیین کنندگی امري پیچیده است . این اشکال تحقق پیدا کند 

است هم در این انتخاب حضور دارند و آن را احاطه کرده هاي قدرت و سیبه کمک بافت بالفصل گفتار توضیح داد ، امّا سایر بافت

  ) . 257: 1388مکاریک ، ( "اند 

هاي آن فرایندي سخت پیچیده دارند که با نگاهی رسیم که زبان و کنشپس با درك این مبانی به این قطعیت علمی می      

-زبان": گوید پرداز در جایی دیگر میچرا که همین نظریه. هاي مؤثر و دخیل در آن را دریافت توان نظاممعمولی و سطحی نمی

  گرا شناسی نقش

و زبان شناسی . ي آن و خواه در ادبیات ، هشیار کند تواند ما را نسبت به عملکرد ایدئولوژي در زبان ، خواه در کاربرد روزمرهمی

ن درك ما از بافت اجتماعی ارتباط ، می توانند توضیح نقش گراي مکالمه کاوي و جامعه شناسِی تعامِل کالمی عالوه بر باال برد

و به همین . گیرد شوند و بر سرشان مبارزه درمیهاي قدرت و منزلت مبادله میدهند که چگونه به هنگام کاربرد زبان ، نابرابري

  ) . 258–257همان ، ( "گذارند یی را در اختیار گفتمان کاوي میدلیل ، ابزار انتقادي بالقوه

گراست ، شناسی نقشي زبانبعدها همین انگیزه ها و انگیزش هاي علمی باعث شد تا سبک شناسی نقش گرا که برآمده      

گرا گرا برخالف سبک شناسی ساختاز این رو ، سبک شناسی نقش. چنین وظایفی را در تبیین و تتبع علمی خود به عهده گیرد 

زبان ادبی به عنوان نوعی از "پس در این صورت . هاي زبان متون ادبی می پردازد رد ، به نقشکه ساخت زبان را مطمح نظر دا

جا که زبان ادبی عمدهَ از تشبیه و مجاز و از آن. زبان نقش خاصی دارد ، که ممکن است زیبایی آفرینی یا تأثیر گذار و نافذ باشد 

  استعاره یا صنایع بدیعی تشکّل 

  ) . 125–124: 1374شمیسا ، ("رهاي بیانی و بدیعی مورد توجه در سبک شناسی نقش گراست می یابد ؛ نقش ابزا

البتّه باید توجّه داشت که تمام کوشش علمی سبک شناسی نقش گرا صرفاً در ابزارهاي بیانی و بدیعی مقصور نمی شود ، بلکه       

مسلماً همین اهمیّت است که رومن . از این نقطه نظر اندیشه یابی و جریان شناسی زبان و افکار متون بسیار مهم و مؤثر هستند 

کارکردهاي عاطفی یا بیانی ، کنایی ، ": شمارد که عبارتند از هایش ، شش کارکرد را براي زبان برمییاکوبسون در سلسله بحث

است که در جریان کنش ) یا جهان ( مثالً در کارکرد ارجاعی تأکید بر بافت غیر زبانی . سخنی ، ارجاعی ، فرازبانی و ادبی هم
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  هایی گوینده یا مخاطب یا صورت گفته اهمیّت کمتري پیدا وامل از جمله ویژگیشود ، و در مقابل سایر عارتباطی به آن اشاره می

  ) . 158: 1388مکاریک ، ( "کند از سوي دیگر کارکرد ادبی توجّه را دقیقاً به ساختمان صوري زبان معطوف می. کند می

می توانند به بسیاري از مفاهیم عمیق فرهنگی ، بایستی دانست که امروزه منتقدان از روي همین ساختمان صوري زبان ادبی       

یی است که عقاید از طریق آن زبان وسیله": گویند مورد نیست این که میپس بی. سیاسی ، اجتماعی و اقتصادي دست یابند 

ان شناسان ، حتی شناسان ، مردم شناسان ، زباضر نه تنها روان شناسان ، جامعه در عصر ح) . 4: 1383فالک، ( "بیان می شود 

به همین خاطر . ي زبان در حفظ و انتقال میراث فکري و ذوقی انسان اعتقاد دارند فیلسوفان و شعرا و نویسندگان به نقش ارزنده

ها ي آنبراي فهمیدن کارکرد زبان در نثر و نظم ، شخص باید امکاناتی را که زبان براي ارائه"مندان معتقدند که بسیاري از اندیش

از طریق آگاهی زبانی است که شخص . ي زبان ندارند یی خاصی دربارهآورد بفهمد ؛ حتی براي افرادي که هیچ نیاز حرفهراهم میف

فهمیدن و درك زبان و کاربرد آن صرفًا . تواند واقعًا کاربرد آن را نه تنها در ادبیات ، بلکه در زندگی روزمره بفهمد و قدر نهد می

ایهام یا مبهم بودن . شناسانه نیستند ؛ بعضی اوقات از زبان براي گیج کردن یا گمراه کردن استفاده می شود موضوعاتی زیبایی 

هایی اندکی از موارد آمیز به گزارشگرها و یا دادگاه ، فقط مثالهاي طفرهها ، قراردادهاي کامًال قانونی ، پاسختبلیغات و آگهی

"د نتایج علمی مهمی براي گوینده و شنونده و هم براي نویسنده و خواننده دربر داشته باشد توانمتداولی است که آگاهی زبانی می

  ) . 5-4همان ، ( 

سنجش نقش واحدهاي فکري یا ساختاري در بسط و "حال اگر شمیسا در تصریح فکري و علمی سبک شناسی نقش گرا از       

  بحث) 126: 1374شمیسا ، ( "توسعه ي اثري 

هاي زبانی مطابق اندیشه کوشند تا از واحدهاي فکري و ساختچون شاعران و نویسندگان همواره می. جاست د ، از اینمی کن

از این رو ، ما ناگزیر هستیم که در هنگام تحلیل آثار ادبی ، بایستی از روي آگاهی به . شان سود جویند فردي و خواست اجتماعی

هاي عاطفی ، روانی ، هویتی ، تنشی ، گفتمانی ، عی نویسنده و یا شاعر و همچنین به نظامزمان ، مکان و شرایط فردي و اجتما

ها بتوانیم تحلیلی منطقی و علمی از اثري را عرضه کنیم ، و به نقش دقیق تا بر اساس آن. دقت کافی داشته باشیم ... تعاملی و 

  . زبان و واحدهاي فکري بپردازیم 

ي قاموسی واژگان و یا توضیح تر ترجمهي متون و آثار ادبی رونق داشت ، بیشها در عرصهب و نظریهآن چه پیش از مکات      

در حالی که به . کرد هاي زبانی توجه میي  پنهان ساختتر کسی به روابط معنایی و اندیشهعرفی و سطحی مطالب بود ، و کم

تا جایی که برخی واژگان . ان و کارکرد واژگان آن تأثیر خواهد گذاشت نیکی روشن است که هرگونه تحول انسانی و اجتماعی بر زب

. سازد هاي مختلف اجتماعی ، فرهنگی جامعه را به نوعی در خود منعکس میها و دگرگونیاند که پدیدهیی دانستهآیینه"زبان را 

( "گذارد خت انسان از دنیاي خارج اثر میاز سوي دیگر ، برخی معتقدند که زبان و ساختمان و مقوالت آن بر اندیشه و شنا

  ) . 5-4: 1368مدرسی ، 

یی واقعی ، ملموس ، یکپارچه و البتّه چند بُعدي زبان پدیده"تر دریابیم که رساند تا بیشاستنباط این مهم به ما یاري می      

1376مهاجر ، نبوي ، ( "گیرد بر آن شکل مییی دارد و در چارچوب جامعه و مقتضیات مترتباست که سرشتی اجتماعی و نشانه

قطعًا . و کنش زبانی را به درستی درك کنیم 6هاي علمی توانشتوانیم رابطهمطمئناً در چنین وضعیتی است که ما می) . 70: 
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کنش منطبق با "هر چند واقفیم که الزاماً . ایجاد گسست بین این دو ، اصالت و موجودیت نظام زبانی را مخدوش خواهد کرد 

امّا این بدان معنا نیست که نظام بنیانی این دو حوزه که یکی جنبه ي عینی و دیگري ) . 125: 1375باطنی ، ( "توانش نیست 

  . رویکرد جداي از هم باشد ، بلکه این دو با قواعد  و نظام ارتباطی مشترکی در ارتباطند جنبه ي انتزاعی دارد ، در دو 

با قدري تعمق ، اصوآلً می توان ادعا کرد که مفهوم واقعی سبک شناسی در کارکرد علمی نوین ، همین توجه به کنش و توانش 

و مهارت هاي زبانی امري جداي از توانش و . زبانی دارد زیرا که سبک ارتباطی صریح و مستقیم با درك مهارت هاي. زبان است 

سبک شناسی زبان ، شاخه یی از زبان شناسی است که به مطالعه و بررسی کاربرد زبان در موقعیت "چون . کنش زبانی نیز نیست 

اي مختلف ، توسط فرد و یا هو اصولی را جهت توجیه علل انتخاب کاربردهاي مختلف زبان ، در موقعیت. هاي گوناگون می پردازد 

به مطالعه و "ي علمی شود تا این شاخهو از جانب دیگر موجب می) . 1: 1386ثمره ، ( "دهد هایی اجتماعی به دست میگروه

"د بحث در ادبیات به عنوان یک گونه ي زبانی ، چه شعر و چه نثر ، بپردازد ، و ویژگی هاي زبانی مؤلف را نیز بررسی و توصیف کن

  ) . 12همان ، ( 

شاعران صاحب سبک با ذهن و زبان رفتاري خاص ": استفهام  این مقوله ، این باور را در بسیاري تقویت کرده که بگویند       

ي ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر روش خاص ادراك و بیان افکار به وسیله"و سبک ) . 19: 1386شمیسا ، ( "دارند 

امّا از خاطر نبریم که این طرز تلقی از سبک با آن چه که روالن بارت گفته قدري متفاوت ) . هیجده : 1370بهار ، ( "هاست آن

فرایند بسته ي فردیی و بی تفاوت نسبت به اجتماع می داند که نه حاصل گزینش و نه کنکاش در ادبیات "وي سبک را . است 

( "می شود او دور ) کنترل ( از قلمرو پایش خیزد وکه از ژرفاي وجود نویسنده برمیاست ، بلکه بخشی یکسره خصوصی است

. یی دیالکتیکی برقرار است زبان و ادبیات رابطه"اند که بین مندان متفق القولي منتقدان و اندیشالبتّه همه) . 17: 1384بارت ، 

  "دور نگه داشتن ادبیات از تأثیرات مستقیم فکري و اجتماعی ممکن نیست پس. ادبیات عمیقاً تطور زبان را زیر تأثیر گرفته است 

ها را بعینه مشاهده گیري علمی از سبک شناسی نقش گرا تمامی این مقولهتوانیم با بهرهو ما می) . 195: 1382ولک ، وارن ، ( 

  . کنیم 

  

  گرا نقش شناسیها در سبکي معنایی زبان و اهمییت آنساختارهاي سه گانه

هاي انسان اجتماعی به شمار کارگیري آن یکی از ویژگیهاي زندگی اجتماعی است ، و بهضرورت"پیداست که زبان یکی از       

آورد ، ناگزیر به نوعی نظام ارتباطی براي ي حیات و بقاي خود به زندگی اجتماعی روي میاز هنگامی که انسان براي ادامه. می رود 

ترین مفهوم و ابتدایی ترین شکل آن پدید آمد و از آن جا که زبان داراي بدین ترتیب ، زبان در کلّی.  نیز نیازمند شد پیام رسانی

  جنبه هاي زیستی و روانی نیز هست ، تحوّل آن را به شکل 

) ارتباطی و محیطی ( رونی و عوامل بی) زیستی و روانی ( امروزي ، باید در بافتی گسترده تر ، یعنی با توجه به عوامل درونی 

  ) . 2- 1: 1368مدرسی ، ( "مطالعه کرد 
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با وجود این ، بایستی دانست که هر جامعه یی بنا به مقتضیات اقلیمی و فرهنگی اش ، معناهایی را تولید می کند که لزوماً       

که زبان شناسان به طور عمده این ساختارهایی این معناها براي انتقال مفاهیم ناگزیر از ایجاد ساختارهاي زبانی خاصی هستند 

  : معنایی را به سه مقوله طبقه بندي می کنند 

  معناي اندیشگانی -1

معناي بینافردي -2

معناي متنی -3

در حالی که معناي بینا فردي ، بر چگونگی . معناي اندیشگانی ناظر است بر تجربه ي سخنگویان از جهان بیرون و درون"      

  ظ و تنظیم رابطه ي میان افراد مبادرت برقراري ، حف

  . به بیانی قابل فهم ، یعنی نسبت اشخاص شرکت کننده در کنش ارتباطی و نوع رابطه ي آن ها با یکدیگر . می ورزد 

  در معناي متنی ، از متن بودگی کالم به هنگام عمل در یک بافت موقعیتی معیّن سخن      

مهاجر ، ( "ام می دهد به عنوان متن ، از رشته هاي جداگانه ي کلمات و بندها جدا می کند می گوید ، و کالمی را که عملی انج

  ) . 70: 1376نبوي ، 

این ساختارهاي سه گانه ي معنایی ، نقش مهمی را در درك جهان و فراهم آوري معانی ارتباطی در تولید یک متن ایفا می       

ن معناها بر پایه ي شناخت دقیق قراردادهاي اجتماعی و زبانی از طریق دو امکان زبانی یعنی به طرزي که قبالً گفته شد ، ای. کنند 

هایمز عقیده دارد توانش زبانی آن طور که چامسکی می گوید به خودي خود کافی ". توانش و کنش تجلّی و تبلور می یابند 

نکته یی که . تعریف جامع و کاملی از زبان به دست داده باشیم نیست ، بلکه باید توانش زبانی با توانش ارتباطی همراه گردند تا 

هایمز در رابطه با زبان و نقش اجتماعی آن و این که صرف توانش زبانی براي تعریف زبان کافی نیست ، و این که براي تعریف 

یی براي تعریف در مطالعات و پژوهش جامع و کامل زبان بایستی توانش ارتباطی را نیز در مطالعات مربوط به زبان به عنوان تکمله 

این که شخص می تواند کالمی منسجم و . هاي مربوط به زبان وارد ساخت ، می توان در کاربردهاي مختلف زبان مشاهده کرد 

ور مربوط را در راستا و بافت اجتماعی مناسب به کار گیرد و این که زبان را در یک رشته رفتارهاي زبانی همچون قول دادن ، دست

( "دادن ، پیش بینی کردن ، اظهار نظر کردن ، سوگند یاد کردن و غیره به کار می بریم خود گونه هایی از توانش ارتباطی است 

  ) . 596: 1379افقري ، 

اسی گذشته از این ، می توان افزود که توانش ارتباطی می تواند در بیان و تفهیم مفاهیم فکري از طریق کارکردهاي سبک شن      

چرا که نویسنده و شاعر قادر می شود تا از رهگذر زبان در انتقال مضامین فکري و . نقش گرا نقش بسیار مؤثر و مفیدي را ایفا کند 

قطعاً اگر شاعر و نویسنده . بیان ابعاد ایدئولوژي خود نسبت به جامعه و موقعیت هاي فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی آن اقدام کند 

- شناسانه ي زبان عالوه بر الگوهاي نشانهده ي به کارگیري بجا و شایسته ي کارکردهایجامعه شناسانه و زیبایییی نتواند از عه

  شناسی آن برنیاید ، او 

از این رو ، این ساختارهاي معنایی سه . تواند در انتقال مفاهیم و مبانی فکري خود و در تأثیر گذاري بر خواننده موفق گردد نمی

  توانند در هر یک به نوبه ي خود میي زبانیگانه
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ي کارکردي سبک شناسی نقش گرا در شالوده شناسی گونه هاي ارتباطی و نوع کنش عالوه بر انتقال تجارب گویندگان از دایره

  . یی و اساسی داشته باشند جهان پیرامون و تولید گفتمان و اصطالحاً متن بودگی نقشی پایه

  

  گرا شناسی نقشها در سبکجایگاه موضوعی آنهاي زبان و انواع نقش

  هاي زبانی پژوهشی انجام ها و یا کنشي کسانی که به طریقی در مورد نقشهمه     

  : نقش هاي زبان را در سه بخش تقسیم کرده اند . داده اند 

  نقش توصیفی-1

  نقش بیان گرانه -2

  نقش اجتماعی-3

  و در نقش . زبان اطالع می دهد و قابل صدق و کذب است "در نقش توصیفی       

ولی در نقش اجتماعی ، زبان در خدمت ایجاد روابط اجتماعی . گوینده را روشن می کند ) عواطف و احساسات ( بیان گرانه ، حال 

کاربرد زبان صرفًا ": ن باره گفته اند این است که آن چه آستین و سپس سرل در ای) . 124: 1374شمیسا ، ( "بین افرار است 

ها و مقاصد اشخاص یا وضع و هایی صادق یا کاذب درباره ي جهان نیست ، بلکه نوعی عمل هم هست ، بیان نیتشامل بیان جمله

مکاریک ( "فهمید باید بار آن را هم. فهم معناي یک گفته در گرو دانستن چیزي بیش از مصداق آن است . حالت امور هم هست 

پس در این صورت ، آن چه در وهله ي نخست براي شخص محقق در درك نقش هاي زبان مهّم و جدّي تلقی ) . 257: 1388، 

  . هاست می گردد ، فهم دقیق بار معنایی و مفهومی جمله

ناختی زبان به عوامل کالمی و ارتباطی به طرزي که محقق از همین طریق قادر شود تا عالوه بر فهم درست و دقیق کاربرد ش      

کامالً واضح است که در سبک شناسی نقش . زبان به عنوان عناصر بنیادین در تبیین شاخص هاي سبک شناسی نقش گرا پی برد 

رفته در البتّه بایستی همواره توجّه کرد که عنصر زبانی به کار. گرا تکیه و تمرکز اصلی بر روي نقش هاي زبان متون و آثار است 

در حالی . چون در آثار غیر ادبی زبان صرفاً در خدمت انتقال پیام و خبر است . متون ادبی غیر از عنصر زبانی متون غیر ادبی است 

آنان به موازات حفظ بُعد زیبا آفرینی کالم می کوشند با . که در متون و آثار ادبی نویسنده و شاعر اهداف خاصی را مدّنظر دارند 

مثالً شاعري مثل حافظ به دلیل جهان بینی خاص . از عناصر بالغی و پارازیت هاي ادبی ، خواست و اندیشه شان را بگویند استفاده

و انسانی اش ، کوشیده تا با بهره گیري از عنصر زبانی رند ، گسترده ترین مفاهیم فکري خود را با شگردهایی منحصر به فرد به 

به همین خاطر مفاهیم انسانی و فکري او مدام در دو سطح حقیقت و مجاز که به گونه یی . طرزي هشیارانه و زیرکانه بگوید

پس رند به حافظ این اجازه و توانایی را می . روشن ها در حال تردد است –شگفت به هم در آمیخته است در هاله یی از سایه 

  . میز و رمزآمیز در بافتی ایهامی و ابهامی بیان کند دهد تا در بسیاري از غزل هایش خواست فکري اش را با شیوه یی رازآ
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مثالً آمدن بهار در شعر خراسانی ". قدري قابل فهم تر باشد به این مثال نیز توجّه فرمایید مسئلهبراي این که پیچیدگی این       

به شاعران امکان می دهد که به وصف طبیعت و ردیف کردن اسامی پرندگان و گل ها بپردازد ؛ و نهایهً از آن در جهت زیبایی و 

هار در این گونه اشعار نقشی بیرونی و عینی و از طرفی خدمتگزار و غیر از این رو ، ب. مؤثر کردن تغزل قصیده ي خود استفاده کند 

قدر مسلّم ، همین بهار که چنین کارکردي در سبک ) . 125: 1374شمیسا ، ( "اصلی دارد ، یعنی در خدمت مطلبی دیگر 

  . خراسانی داشته در نگاه شاعران عارف مسلک کاربردي دیگر گونه دارد 

ي تولد دیگر و رستاخیز بعد از مرگ باشد مسئلهطرح "می تواند در تفهیم اصطالحات و مفاهیم عرفانی از قبیل یعنی این که بهار 

  به هر جهت ، آن چه در ) . 125همان ، ( "

سبک شناسی نقش گرا اهمیّت دارد همین مقوله هاي زبانی و نقش ها و کنش هاي آن ها در ساختار و تولید متون و آثار ادبی 

  .است

البتّه ، نباید از خاطر برد که مفهوم نقش هاي زبان در سبک شناسی نقش گرا عالوه بر آن چه گفته شد ، امروزه زبان شناسان       

  : معانی و مفاهیم دیگري را نیز افزوده اند ؛ آنان در این باره نوشته اند 

  نقش ، ارتباطی ، کالمی و کاربرد شناختی ؛ "-1

زبانی در ارتباط با کل نظام یک زبان ، یعنی نوعی کل گرایی همچون نقش یک آوا در کل نظام آوایی یک نقش ، یک عنصر-2

یا نقش یک عنصر زبانی در ارتباط با ساختی . یعنی نقش تقابلی دارد یا نه . بنابراین ، تعیین این که آیا آن آوا واج است یا نه . زبان 

  که در آن ظاهر شده است ؛ 

مثالً می گوییم معنی جمله تابعی است از معانی سازه هاي تشکیل . ه تعبیر ریاضی و منطقی آن ، یعنی به معنی تابع نقش ، ب-3

  ) . 44-43: 1383دبیر مقدم ، ( "دهنده ي آن 

نند در سبک حال اگر قدري در این معانی و مفاهیم مربوط به نقش تأمّل کنیم درخواهیم یافت که این مشخصه ها نیز می توا      

چون همین موارد نیز می توانند ما را عالوه بر دستیابی و حصول اندیشه هایی مندرج در . شناسی نقش گرا مهم و قابل اعتنا باشند 

  . گرا یاري رسانند متون و ساختار ادبی در مفهوم شناسی سبک شناسی نقش

  شناسی نقش هاي سبکگیر و تبیین مشخصهي آرش کمانهایی از منظومهبرگزیده

  ها ي آنگرایانه

  برف می بارد ؛ 

  برف می بارد به روي خار و خاراسنگ 

  کوه ها خاموش ، 

  ها دلتنگ درّه
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  ...ها چشم انتظار کاروانی با صداي زنگ راه

  ها دودي ، شد گر زبام کلبهبرنمی

  آورد ، مان نمییا که سوسوي چراغی گر پیامی

  ها لغزان ، جادهافتاد روي ردّ پاها گر نمی

  ي دم سرد ؟ کردیم در کوالك دل آشفتهما چه می

  یی روشن ، آنک ، آنک کلبه

  یی روشن ، رويِ تپه ، کلبه

  ... رويِ تپه ، رو به روي من 

قبالً آموختیم که محوري ترین بحث سبک شناسی نقش گرا در این است که واحدهاي فکري یا ساختاري در بسط و توسعه       

. به زبانی ساده تر ، شاعر از گزینش واحدهاي زبانی چه اندیشه و غرض علمی را تعقیب می کند . اثري چگونه نقشی را دارند یی 

ي زبانی صرفًا توصیف خود آن واحدها را مدّنظر دارد ، یا این که به وسیله–آیا شاعر از انتخاب و به کارگیري آن واحدهاي فکري 

  پروراند ؟ آن ها مقصود دیگري را می

در این نمونه به خوبی آشکار است که سیاوش کسرایی هرگز در پی بیان توصیف بارش برف و طرّاحی مناظر دلکش طبیعی       

یی جامعه. خواهد تصویري دقیق از وضعیت اجتماعی و سیاسی عصرش را بیان کند نیست ، بلکه او با تمهید مقدّمات شاعرانه می

پس در چنین . و ناپختگی سیاسی حکومت دارانش موجب شده تا حالتی ایستایی و رکود به خود گیرد که به دلیل نادانستگی

هاي ي وجودي انسان و آب و خاکش ناگزیر شده تا از بطن الیهمسئلهموقعیتی شاعر به دلیل رسالت اجتماعی و حساسیتش به 

ی باشد ، بیرون کشد  که سیاوش کسرایی آرش کمان گیر را اش قهرمانی را که متناسب شرایط زمانی و مکانتاریخی در جامعه

یی از امید و حیات برآمده از کلبه ها و سوسوي چراغ و ردپاها بر همگون دانسته است و آرش کمان گیر می تواند همان نشانه

زمینش جانش را بر سر آن هاي لغزان باشد و یا همان قهرمان مهربانی باشد که براي حفظ نام و ننگ و محافظت از مردم سرجاده

  همچنین همان قهرمانی باشد که بار دیگر زندگی زیبایی را با آسمانی باز ، آفتابی زر و .  آرمان ها دریاخت 

  . باغ هایی پر گل و دشت هایی بی کران براي مردم کشورش هدیه آورد 

  سربرون آوردن گل از درون برف ؛ 

  تاب نرم رقص ماهی در بلور آب ؛ 

  بوي عطر خاك باران خورده در کهسار ؛ 

  ي مهتاب ؛ خواب گندم زارها در چشمه
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  آمدن ، رفتن ، دویدن ؛ 

  عشق ورزیدن ؛ 

  در غم انسان نشستن ؛ 

  هاي مردم پا کوبیدن ؛ پا به پاي شادمانی

  ...کار کردن ، کار کردن ؛ 

ي واحد فکري اش برمی آید  و آرش کمان گیر دستمایهمعهي استنباط صحیح کشور و جاگاه که سیاوش کسرایی از عهدهآن      

–هاي زبانی را در خدمت توصیف و بسط اندیشه ي اجتماعی کند تا تمام واحدها و ساختو زبانی اش می گردد ، فرصت پیدا می

بی است که با جنس زبانی بنابراین هر یک از بندهایی یاد شده گزینش هاي فکري و زبانی متناس. سیاسی و شاعرانه اش قرار دهد 

  . و فکري آرش همسان و هم وزن اند 

شود تا جامعه را از حالت فسردگی و تعلیق به اش ، قادر میهاي اجتماعیگیري فکري از آرش ، ضمن بیان دغدغهشاعر با بهره      

  . حالتی فعّال و منبسط در آورد  و یا وادار به چنین حرکتی کند 

  . یباست آري ، آري ، زندگی ز

  . گهی دیرنده پابرجاست زندگی آتش

  . اش در هر کران پیداست گر بیفروزیش ، رقص شعله

  ...ورنه ، خاموش است و خاموشی گناه ماست 

  زندگی را شعله باید برفروزنده ؛ 

  . ها را هیمه سوزنده شعله

  !جنگلی هستی تو ، اي انسان 

  جنگل ، اي روییده آزاده ، 

ي جامعه از آن ها اند که کسرایی براي بیان انفعال و ایجاد انگیزه در روح فسردهاطب ، دو امر توجه برانگیزيتصدیق و تخ      

چرا که شاعر . وي با بیان این تمثیل آرش را در گرانیگاه این بحث قرار داده تا همه دریابند چون او عمل کنند . صرفه برده است 

  : د ي منظومه آن جا که می سرایدر ادامه

  زندگانی شعله می خواهد ، صدا سر داد عمو نوروز ، 
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  . شعله ها را هیمه باید روشنی افروز 

  . کودکانم ، داستان ما ز آرش بود 

  . او به جان خدمت گزار باغ آتش بود 

پس خوب و بد آن هر دو به . ي خود انسان است ي بر ساختهچون زندگی پدیده. خواهد همه چیز را به انسان موکول کند می      

این خود انسان است که اگر بخواهد و دانسته عمل کند می تواند زندگی اش را به بهشتی . انسان ، کارها و نگرش او باز می گردد 

کسرایی با بهره . مفرّح و ایمن مبدل سازد ، وگرنه زندگی دوزخی سوزنده و کشنده خواهد شد که این هم از او ناشی می شود 

همان طور که اگر برافروزنده و هیزمی نباشد ، . گیري سنجیده و آگاهانه از صنایع ادبی تفسیري واضح از زندگی به انسان می دهد 

پس اگر یکی از . اگر شعله و آتشی نباشد سردي و برودت زندگی را تباه خواهد ساخت . یقیناً آرش و شعله یی در کار نخواهد بود 

  . مهم آتش ، هیزم است ، عنصر دیگرش فرد برافروزنده است عناصر 

  ترس بود و بال هاي مرگ ؛ 

  . کس نمی جنبید ، چون بر شاخه برگ از برگ 

  سنگر ازادگان خاموش ؛ 

  . خیمه گاه دشمنان پرجوش 

  مرزهاي مُلک ، 

  . همچو سرحدّات دامن گستر اندیشه ، بی سامان 

  برج هاي شهر ، 

  . همچو باروهاي دل ، بشکسته و ویران 

  ... دشمنان بگذشته از سرحدّ و از باور 

  . هیچ سینه کینه یی در بر نمی اندوخت 

  . هیچ دل مهري نمی ورزید 

  . هیچ کس دستی به سوي کس نمی آورد 

  . هیچ کس در روي دیگر کس نمی خندید 

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


هاي فکري اش را چنان دقیق و مطابق با ضرورت ظهور و حضور آرش کسرایی با گزینش و چینش سازه هاي زبانی ، زمینه      

طرّاحی کرده که منظومه انگار خودش از درون هر یک از واحدهاي زبانی فریادخواهی از آرش را جار می زند ، و نیازي به تحمیل از 

سبک شناسی و کاربردهاي علم زبان این هنر و سیاق شاعرانه بیانگر دانش و آگاهی فراوان کسرایی از. بیرون ساختار نیست 

  . شناسی است 

وي به درستی تصریح می کند اگر قهرمانان و پهلوانان ، بخشی از حیات و هستی مردم بی پناهند ، بخش دیگر از تاریخ و       

و ظلم پذیري زندگی ، خود افراد آن سرزمین هستند که با دانستگی و تالش بی وقفه بایستی خود را از چنبره ي بی تفاوتی

  . برهانند و تحرّك و پایایی را در زندگی و تاریخ اجتماعی شان پدید آورند ، و گرنه زیر بال هاي ترس براي مرگ خواهند زیست 

  ها با وحشتی در چشم خانه چشم... 

  هر طرف را جست و جو می کرد ؛ 

  : وین خبر را هر دهانی زیر گوشی باز گو می کرد 

  ...ن تحقیر آخرین فرمان ، آخری

  !مرز را پرواز تیري می دهد سامان 

  گر به نزدیکی فرود آید ، 

  خانه هامان تنگ ، 

  ...آرزومان کور 

  ور بپّرد دور ، 

  ...تا چند ؟ ... تا کجا ؟ 

  کو بازوي پوالدین و کو سرپنجه ي ایمان ؟ ! ... آه 

چون در چنین موقعیتی که مرزهاي زندگی و کشور . نمی یابد شاعر براي زدودن اضطراب و دلواپسی پاسخی استوارتر از آرش       

قطعًا . همچون اندیشه هاي فرمانروایان نابسامان و آزادگان مجبور به خاموشی و سکوت شده اند از کسی کاري جز آرش برنمی آید 

ت این همه واژه و ترکیب و در واقع می توان گفت کثر. مقوله ي معنایی هر یک از مصراع ها فقط با آرش هستی پیدا می کند 

و با زبانی فلسفی می توان گفت که . نحوه ي به کارگیري شان صرفًا در یک مقوله خالصه می شود و آن هم آرش است و بس 

چیستی و هستی تمام این واحدهاي زبانی در گرو وجود آرش کمان گیر است که الگوي اعالي برآمده شاعر از گنجینه هاي 

  . اسطوره شناختی است
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  - منم آرش ؛ ... 

  - چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن ؛ 

  منم آرش ، سپاهی مردي آزاده ، 

  به تنها تیر ترکش آزمون تلخ تان را 

  ... اینک آماده 

  مرا تیر است آتش پر ؛ 

  ...مرا باد است فرمان بر 

  دلم از مرگ بی زار است ؛ 

  ...خوار است خو آدمیکه مرگ اهرمن

  ولی ، آن دم که ز اندوهان روان زندگی تار است ؛ 

  ولی ، آن دم که نیکی و بدي را گاه پیکار است ؛ 

  . فرو رفتن به کام مرگ شیرین است 

  . همان بایسته ي آزادگی این است 

ها چنان لهتوصیفات کسرایی چنان منسجم و عالمانه و لحنش چنان گرم و حماسی است  که خواننده باخوانش اولین جم      

. کند که گویی خود او فعاالنه در متن منظومه حضور دارد و با هر حالتی از بندها همنوایی و همداستانی دارد احساسی پیدا می

  . مسلماً کسرایی با ترکیبات و واژگان اُنس و تألیفی عمیق دارد که چنین موفق و کارآمد است 

. ومه توجّه کنیم او مطالب را چنان سخته پرداخته است که گویی آرش خود اوست اگر با قدري تأمّل به همین بخش از منظ      

. شود ي پیکار با بدي میکشد و آمادهیی خود را به رخ دشمن میچنان سراپا غرق در خشم است که بدون هر گونه بیم و واهمه

  . او بخشیده است این طرز پردازش و معنا آفرینی و نوع استخدام زبان ، انگیختگی خاص به کالم

  . آري ، آري ، جان خود در تیر کرد آرش ... 

  . ي شمشیر کرد آرش کار صدها صد هزاران تیغه

  راندند بر جیحون ، تیر آرش را سوارانی که می

  به دیگر نیم روزي از پی آن روز ، 
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  . نشسته بر تناور ساق گردویی فرودیدند 

  و آن جا را ، از آن پس ، 

  . و توران باز نامیدند مرز ایران شهر

کند  و آن آرش گاه که بحث از حدود و ثغور مرزهاي ایران به میان می آید ، فقط یک واژه تطابق معنایی پیدا میگمان ، آنبی      

ت ، شناختی اسي هویت جغرافیایی نه تنها یک باور اسطورهنقش آرش کمان گیر در گستره. آرش ایران است  و ایران آرش . است 

از این روست که او عامل پدیدار شناختی منظومه یی با همین . بلکه جان مایه حیات فرهنگی و تاریخی ایران و ایرانیان است 

سیاسی شاعري به نام سیاوش کسرایی می شود ، و این یعنی سبک شناسی نقش گرا –عنوان در خدمت توسعه ي افکار اجتماعی 

 .  

  

  نتیجه گیري 

-شناسی نقشگرا است که برآمده از مبانی زبانشناسی نقششناسی یکی مکتب سبکي مکاتب مربوط به سبکاز مجموعه      

هاي واحدهاي زبانی و فکري را در گفتمان و متون تواند نقشهاي علمی است که میاین مکتب از جمله مقوله. گراي هلیدي است 

البته ، رویکردي که ارتباطی . شناسانه دارد گرا روند و رویکردي زباننقششناسی مکتب سبک. یی دقیق آشکار سازد ادبی به گونه

گرا که به چگونگی ساخت شناسی ساختاین مکتب برخالف مکتب سبک. استوار با مبانی و مفاهیم اجتماعی و فردي زبان دارد 

هاي هاي فکري خاص که بعضًا نظامبا فصلهایی واحد در متون متفاوت هاي زبانی توجّه دارد ، به چگونگی عملکرد گزارهسازه

تواند همچنین این مکتب می. ها مؤثرند ، می پردازد هاي تأثیرگذار اجتماعی دیگر در سمت و سودهی آنقدرت و سیاست و نظام

  . ي اثري بر اساس واحد فکري خاص آگاه سازد ما را نسبت به طرز و توسعه

فکري در تولید –هاي زبانی گرا ، ضمن تبیین جایگاه و ارزش ساختشناسی نقشک سبکامروزه بسیاري از منتقدان به کم      

ي علمی و ادبی آنان بسنجند و حتی از ي گزینش و گنجینهتوانند میزان توانایی علمی شاعران و نویسندگان را در نحوهمتون ، می

  . یی دست یابند سیاسی ، اجتماعی و اقتصادي در جامعه–روي همین مورد می توانند به مفاهیم عمیق فرهنگی 

  از آن جا که تحوّالت انسانی و اجتماعی قادرند که بر زبان و کارکردهاي آن تأثیر       

تواند سرشت معنایی و ساختار صوري واژگان را براي منتقدان به موازات میزان گرا میبگذارند ، از این رو ، سبک شناسی نقش

  . ها با واحدهاي زبانی و فکري خاص به کار گرفته آشکار کند و همانند سازي سایر ترکیب ها و واژههمسویی 

گیر توانسته مبانی فکري گیري از واحد زبانی آرش کمانما از رهگذر همین مکتب دریافتیم که سیاوش کسرایی با بهره      

اش قادر شده تا تمامی این شاعر به دلیل توان علمی و ادبی. ان کند یی تحت همین عنوان بیاش را در منظومهسیاسی و اجتماعی

هاي زبانی که اساس گویی تمام صورخیال و ساخت. کارگیرد ها و تصاویر را متناسب با سطح فکري آرش گزینش و بهها، واژهترکیب

  . مان گیر است اند ، یک کارکرد و یک سطح معنایی بیش ندارند و آن هم آرش کتوسعه و بسط منظومه

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

  

  

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  یادداشت ها 

1. Šēpāktir

  . شیوا ، یکی از سه ایزد بزرگ هند است که بسیاري از صفاتش مانند ایزد تیر است . 2

  . ، در دین زرتشتی یکی از هفت فرشته ي مقرّب دانسته می شود ) اسپندارمذ ( اسفندارمذ . 3

این ناحیه یکی از حاصل خیزترین و . فرغانه ، ناحیه یی است کوهستانی در کنار مرزهاي شمالی افغانستان امروزي و شوروي . 4

اکنون جزو . سرسبزترین  نواحی آسیاي مرکزي است که سابقًا جزو منطقه ي ماوراء النهر بود و آن به بهشت آسیا موسوم گشته 

  ) . فرهنگ معین ( از شهرهاي معروف فرغانه بود در قدیم اخسیکت . ترکستان است 

5. Functional Stylislics

  . به توانایی هاي بالقوه ي زبان ، توانش می گویند . 6

  جدل و روش مجادله ي روش محاوره ي سقراط که عبارت از طرح ": دیالکتیک . 7

امّا هگل این کلمه را به معناي . کردن وي بوده استسؤال هاي پیاپی و وادار کردن طرف به تناقض گویی و در نتیجه مغلوب 

دیالکتیک هگلی فلسفی است که می گوید همه ي اشیاء با یکدیگر . جدیدي به کار برد و به صورت فلسفه ي جامعی درآورد 

وم تضاد نقش مربوط اند و هر چیز در حرکت دایمی است و این حرکت بر طبق قوانین معیّنی صورت می گیرد و در این قوانین مفه

امّا در جریان تغییر ، متضادها با هم متحد می شوند و این اصل وحدت . تغییر ناشی از برخورد متضادهاست . مهمی دارد 

  ) . 137: 1384زمردیان ، ( "متضادهاست 

  

  منابع 

الت چهارمین کنفرانس زبان در مجموعه مقا. "جامعه شناسی زبان و ضرورت تدوین نظریه ي مستقل ").1379. (افقري ، اکبر. 1

  . دانشگاه عالمه طباطبایی :تهران . به کوشش دکتر سیّد علی میر عمادي . 1ج.شناسی کاربردي 

  چاپ دوم ، . ترجمه ي شیرین دخت دقیقیان .درجه ي صفر نوشتار ).1384(بارت ، روالن . 2

  . هرمس:تهران 

  . آگاه :تهران . چاپ هفتم . ان نگاهی تازه به دستور زب).1375(باطنی ، محمدرضا . 3

  . امیرکبیر :تهران. چاپ ششم . ج اول . سبک شناسی ). 1370) .(ملک الشعرا ( بهار ، محمدتقی . 4

  . فرهنگستان زبان و ادب فارسی :تهران. سبک شناسی زبان ). 1386.(ثمره ، یداهللا . 5

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


. چاپ اوّل .ج اوّل به سرپرستی اسماعیل سعادت .و ادب فارسی در دانش نامه ي زبان. "آرش ").1384.(خطیبی ، ابوالفضل . 6

  . فرهنگستان زبان و ادب فارسی : تهران 

  . سمت : تهران .چاپ اوّل . زبان شناسی نظري  پیدایش و تکوین دستور زایشی ). 1383.(دبیر مقدم ، محمد . 7

چاپ اوّل .نوشته هاي دخیل اروپایی و آمریکایی در فارسی فرهنگ ریشه شناختی واژه ها و کوتاه ).1384.(زمردیان ، رضا . 8

  . دانشگاه فردوسی: مشهد .

  . میترا : تهران .چاپ دوم . انواع ادبی ). 1386.(شمیسا ، سیروس . 9

  . فردوسی :تهران . چاپ سوم .کلیات سبک شناسی ).1374.(شمیسا ، سیروس . 10

: تهران . چاپ دوم .ي علی بهرامی ترجمه.ان و بررسی مفاهیم اساسی و کاربردها زبان شناسی و زب).1383.(فالک ، جولیا اس . 11

  . رهنما 

  . سخن : تهران . چاپ دوم ). منتخب سیزده دفتر شعر ( از خون سیاوش ). 1379.(کسرایی ، سیاوش . 12

  . ات و تحقیقات فرهنگی مؤسسه مطالع: تهران.چاپ اوّل .درآمدي بر جامعه شناسی زبان ).1368.(مدرسی ، یحیی . 13

  . امیرکبیر : تهران. چاپ هشتم .6ج.فرهنگ فارسی ). 1371.(معین ، محمد. 14

تهران .چاپ سوم . ي مهران مهاجر و محمّد نبويترجمه. دانش نامه ي نظریه هاي ادبی معاصر). 1388.(مکاریک ، ایرنا ریما. 15

  . آگه :

نقش گرا و کاربرد آن در خوانش –درآمدي بر زبان شناسی سازگانی ( از زبان تا شعر ").1376.(مهاجر ، مهران و محمّد نبوي. 16

به کوشش یحیی مدرسی و محمد دبیر .  1374اسفندماه 6-5در مجموعه ي مقاله هاي سومین کنفرانس زبان شناسی . "شعر

  . دانشگاه عالمه طباطبایی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران. چاپ اوّل . مقدم 

  . علمی و فرهنگی :تهران . چاپ دوم .نظریه ي ادبیات ) 1382.(ولک ، رنه و آوستن وارن. 17

  . 1386فرهنگ معاصر: تهران . چاپ اوّل . فرهنگ اساطیر و داستان واره ها در ادبیات فارسی ).1386.(یاحقی ، محمدجعفر . 18

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

Archive of SID

www.SID.ir

http://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

