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 تررسی تدیغ لفظی و مؼنوی در هطت مجموػه کاریکلماتور پرویس ضاپور          

 
 1زکتط فطیسين عُمبؾجی

 2اللٍ وظطی

 

 

 چکيده 

( قُطؾرتبن مرف اؾر  ي ورطزاز     1333پطيیع قبپًض پسض کبضیکلمبتًضوًیؿی زض ایرطان اؾر و يی وتًلرس پرىدف اؾر ىس       

زض ازثیرب  فبضؾری قربپًض  ضا ثرب خمرت  کًتربٌ ي        ثٍ ذبك ؾپطزٌ قسو ( زض مغؼٍ َىطوىسان  ثُك  ظَطا( تُطان،1378 وبٌ

وبوگرصاضی قرسو يی   « کبضیکلمربتًض »ثٍ ؾطزثیطی احمس قربولً   «ذًقٍ»(زض وكطیٍ  1346عىعآویعی وی قىبؾىس کٍ ؾبل  

 ثٍ چبح ضؾیسٌ اؾ و 82تب  53ظ ؾبل نبحت َك  ودمًػٍ اؾ  کٍ ا

نىبیغ ثسیغ وؼىرًی ثؿربوس ثربالتطی زاضز ي    ؛ ثٍ ػىًان پیكطي ایه مبلت عىع ضپطيیع قبپً َك  ودمًػٍ کبضیکلمبتًضِزض 

 اوسو تطفىسَبی ثسیغ ل ظی کف کبضثطزتطیه نىبیغ اؾت بزٌ قسٌ زض ایه َك  ودمًػٍ

قبپًض ثب اؾت بزٌ اظ نىبیغ ثسیغ وؼىًی، وًفق ثٍ آفطیىف خمتتی  ظیجب قسٌ اؾ  کٍ وًخت ثبال ضفته اضظـ ودمًػرٍ  

زض اؾت بزٌ اظ نىبیغ ثسیؼی ثٍ ایه پیطيظی ضؾیسٌ اؾ واوب زض ظویىٍ ثسیغ ل ظی زض آثبض قربپًض  اي ثب ذتمی   اوسوَبیف قسٌ 

زض ایره وابلرٍ    اؾ ویی وًیؿىسٌ زض ظویىٍ ثسیغ وؼىًی اثتکبضی زیسٌ ومی قًز؛ ي ایه وًضًع  وكبن زَىسٌ ی تمبیل ي تًاوب

   ض قبپًض اؾ وی زض آثبَسف وب ثطضؾی ثؿبوس نىبیغ ثسیغ ل ظی ي وؼىً

 

 وؼىًی پطيیع قبپًض، ثسیغ ل ظی ي ،کبضیکلمبتًض، عىع :ها دواشهيکل

 

 مقدمه:

ؾؼی زض ذتمی  زض اؾت بزٌ اظنىبیغ  «ثیبن زض آثبض قبپًض َف زیسٌ قس»وًیؿىسٌ ایه َك  ودمًػٍ چىبوچٍ زض وابلٍ         

 یغ وؼىًی، َىطوىسی ثیكتطی اظ ذًز وكبن زازٌ اؾ وازثی زاضز؛ يی زض اؾت بزٌ اظ نىبیغ ثسیؼی،ورهًنبً ثس
اظ ثسیغ ل ظی، ثیكتط اظ َمٍ اظ خىبؼ ر اظ وًع اقتابق کلمب  َف ذبوًازٌ ر اؾت بزٌ کطزٌ ي اظ ياج آضایی ي ؾدغ، وٍ ثٍ          

 قکلی مًی ي تب حسيزی اوسك ثُطٌ ثطزٌ اؾ و 

ی تًاوبیی ايیىسوزض ایه ظویىٍ گبٌ  تی ظیجب اظ اي َؿتیف؛ کٍ تأییس کىىسٌاوب زض ظویىٍ ثسیغ وؼىًی، قبَس ذتمی  ي خمت       

اوس اوب تؼسازقبن ظیبز ویؿ ، وثل خمتتی ثطاؾبؼ تدبَل الؼربضف ي ایُرب و    َب َؿتیف کٍ ظیجب ي مًی ای اظ خملٍ قبَس زؾتٍ

لمثل ي تهًیطآفطیىی، ثرب آفرطیىف خمتتری    اوب ثطػکؽ ثب اؾت بزٌ اظ قیًٌ تىبؾت، غبفلگیطی، اغطاق، تؼلیل ي تًخیٍ، اضؾبل ا

ظیجب ي مًی، َىطومبیی کطزٌ اؾ و اي زض ظویىٍ ثسیغ وؼىًی، ثب ذتمی  زض ضيـ اضؾبل المثل، ایُب  ي تؼلیل ي تًخیٍ، ثٍ کربض  

 ذًز اػتجبض ثركیسٌ ي تًاوبیی ذًز ضا اثجب  کطزٌ اؾ و 
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بی قبپًض اظ زیسگبٌ ػلف  ثسیغ،ثٍ وؼطفی پطيیع قبپًض يچگًوگی ؾرج   ذًاَیف ثب ثطضؾی کبضیکلمبتًضَ وب زض ایه وابلٍ وی     

 يی اقبضٌ ای کطزٌ ثبقیفو

 ثبیس یبزآيض قس کٍ تب کىًن زض ایه ظویىٍ پػيَكی اودب  وكسٌ اؾ  ي تىُب وؼسيز وًاضزی وابلرٍ زضثربضٌ کبضیکلمربتًض           

 اودب   قسٌ اؾ و

 

 پرویس ضاپور

( ظوسگی 1378(، زض مف ثٍ زویب آوس ي وطزاز  1333ي کبضیکبتًضیؿ  ایطاوی، وتًلس پىدف اؾ ىس   پطيیع قبپًض عىعوًیؽ        

َربی کًتربٌ ي عىعآویرع     ضا يزاع گ   ي زض مغؼٍ َىطوىسان تُطان، ثٍ ذبك ؾپطزٌ قسٌو قُط  قبپًض ثٍ زلیل وگبضـ وًقتٍ

وبوگرصاضی قرسوسو اي َكر  ودمًػرٍ     « لمربتًض کبضیک» (زض وكطیٍ ذًقٍ ثٍ ؾرطزثیطی احمرس قربولً    1346ايؾ  کٍ ؾبل  

( ثرٍ  1353ثًز تًؾظ اوتكربضا  ومًورٍ     53تب  37َبی اي اظ ؾبل  َب ي وًقتٍ َب کٍ قبول عطح کبضیکلمبتًض زاضز کٍ ايلیه آن

( 1382ثٍ َمر  اوتكربضا  وطياضیرس     « پبییه آوسن گطثٍ اظ زضذ »چبح ضؾیسو ي َكتمیه ي آذطیه ودمًػٍ يی ثب ػىًان 

 قسو  چبح 
کىس ي زغسغٍ َب ي زویبی پیطاوًن ذًز ضا  ثب ظثبوی ؾربزٌ ي عىرع    قبپًض کٍ وت کطی عىعگً اؾ ؛ زمیق ي ػمیق فکط وی       

ثٍ تهًیط وی کكسواي ثطای ایدبز اضتجبعی نمیمی ي زيض اظ کؿبل  ثب وربعجف،عىع ي ؾبزٌ گًیی ي وُف تط اظ َمرٍ ایدربظ ضا   

 آفطیىسو ثطوی گعیىس ي ؾجکی ذبلّ ذًز وی
 

 کاریکلماتور

ی کبضیکبتًض ي کلمٍ ي زض انغتح وًػی خملٍ مهبض یب کت  کًتربٌ   ای ثطؾبذتٍ کٍ اظ تطکیت زي ياغٌ ياغٌ« کبضیکلمبتًض»         

 ؾرؼیسیبن،  « ای فکبَی یرب خرسی اؾر و    ی وکتٍ پطزاظز ي وضمًن آن زضثطزاضوسٌ وىثًض ي ؾبزٌ کٍ ثٍ ی  وًضًع ياحسی وی

 کبضیکلمبتًض(  : شیل 1384

خمت  وىثًض، کًتبٌ، ؾبزٌ ي عىعی آویعی اؾ  کٍ وگربَی ياضيورٍ ي وت ربي  ثرٍ زویربی زضين ي ثرطين       »کبضیکلمبتًض        

 (و  1: 1389 عبلجیبن، « زاضزو

ٍ    ؾرىبن کًتبٌ، حکیمبوٍ ي عىعزاضی کٍ گبَی ثٍ کلمب  مهبض وعزی  وی»         قمیؿرب، « ای اؾر و  قرًز، ظیرطا زض آن وکتر

 (و241: 1386

ترًان کبضیکلمربتًض ضا ایىگًورٍ تؼطیرف کرطز:       ثب تًخٍ ثٍ ایه تؼبضیف،ي تؼبضیف زیگطی کٍ اظ کبضیکلمبتًض اضائٍ قرسٌ؛ وری         

َربی انرلی آن ثرٍ     وگطز ي عىع ي ایدربظ ، يیػگری   ی آن ثب زیسگبَی وت بي  ثٍ زویب وی خمتتی کًتبٌ ي عىعآویع کٍ وًیؿىسٌ

 آیىسو قمبض وی

  

 ریکلماتور در انواع ادتیکا

ای اظ وؼبوی ي حایای وًیؿىسٌ اؾ و ؾج ، ثٍ ضؾرف ي   ؾج ، لجبؼ فکط اؾ و ؾج  فکط کطزن ثب ظثبن اؾ و ودمًػٍ»       

گیرطز، ثرسیه وؼىری کرٍ اوترربة ياغگربن،        عطظ ثیبن اقبضٌ زاضز، تسثیط ي تمُیسی اؾ  کٍ وًیؿىسٌ زض وًقرته ثرٍ کربض وری    

ودبظی، تدبوؽ حطيف ي زیگط الگًَبی نًتی زض ایدبز ؾج  زذیل َؿتىسو ؾج  آضایف کلمرب   ؾبذتمبن زؾتًضی، ظثبن 

ی َط وىظًضی آن اؾ  کرٍ تاطیجربً    اؾ  ثٍ عطیای کٍ فطزی  وًیؿىسٌ ي فکط ي وی  اي ضا ثیبن کىسو ثُتطیه ؾج  ثطای اضائٍ
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ػىهط اؾ : فکطی کٍ ثبیس ثیبن قرًز ي فطزیر    تغجیق کبولی ویبن ظثبن ي افکبض َط کؽ ثٍ يخًز آيضزو ؾج  تطکیجی اظ زي 

ای ویؿ  کٍ ؾج  وساقتٍ ثبقس ي َریچ ؾرجکی ضا خرع اظ     وًیؿىسٌو پؽ ثٍ ظثبوی ؾبزٌ ي اوسکی ػلمی ثبیس گ  : َیچ وًقتٍ

« ؾرج  یؼىری اوحرطاف اظ وُرط و    »ترًان تكرریم زاز ي زض یر  کرت       ی اوحطاف آن اظ وُط  ومی ی وُط  ي زضخٍ عطیق وابیؿٍ

 (536-513: 1376بزمی،  ویطن
َربی عىعآویرع زاوؿر  واورب اظ وظرط       تًان کبضیکلمبتًض ضا خعء وًقتٍ ثىبثطایه اظ وظط وًع ازثی چىبوچٍ مجت گ تٍ قس؛ وی        

ؾج  ثبیس گ   َط کبضیکلمبتًضوًیؿی ثب زیگطی اظ وظط افکبض ي ضيحیب  ي ؾتیق وت بي  اؾ  ي ثىبثطایه ؾج  ذربل ذرًز   

ٍ   ض ایه ویبن،  کؿی کٍ اظ اثتسا ایه گًوٍ خملٍضا زاضزو ي ز ی اورًاع ازثری،    َبی عىعآویع ضا زض ازثیب  ثبة کطز ي اظ ویربن َمر

 ای خسیس ضا اثساع کطز؛ پطيیع قبپًض ثًزو  ی عىعآویع ضا اوتربة کطز ي ثٍ ؾج  ي ؾیبق ذًز، قیًٌ وًقتٍ
: 1388 عبلجیربن،  « گیرطزو  َبی عىع زض يامغ زض ظثبن قکل وی َب ي ؾج  ضؾس کبضیکلمبتًض ثٍ ػىًان یکی اظ مبلت ثٍ وظط وی»

33 ) 

َبیی اؾ  کرٍ   َبی وت بيتی زاقتٍ ثبقس ي کبضیکلمبتًض َف یکی اظ مبلت َب ي مبلت تًاوس ؾج  پؽ ی  وًع، وثل عىع وی       

ای خسیرس ضا ياضز   ع کطزٌ اؾ  ي قبذٍگیطز؛ ي اظ آودب کٍ قبپًض زض ایه وًع ازثی  عىع( تاطیجبً اثسا ی عىع مطاض وی ظیطودمًػٍ

آیس ي قبپًض ثٍ ػىرًان وجرسع ایره ؾرج  اؾر  ي       ازثیب  فبضؾی کطزٌ، ایه مبلت ي قکل اثساػی، ؾج  ذبل اي ثٍ قمبض وی

اوس؛ اوب زض يامغ َط کسا  ویع قیًٌ ي ؾرج    َبی عىع ثىًیؿىس اظ ؾج  يی پیطيی کطزٌ کؿبوی کٍ ثٍ پیطيی اظ اي کًتبٌ خملٍ

 ز ضا زاضزوذبل ذً

 

 کاریکلماتور و طنس

َربی ثؿریبضی    وًیؿس: تبکىًن تؼطیف ( وی84ؾیس احمس يکیلیبن زض يیػٌ وبوٍ عىع فهل وبوٍ فطَىگ وطز   ظوؿتبن »        

ای ثرطای   ثطای عىع قسٌ ي اذتتف وظطَبی گًوبگًوی زض وًضز عىع ي کبضثطز آن ایطاز قسٌ اؾ و آوچٍ وؿلف اؾ ؛ عىع يؾیلٍ

قرًز ي ظوربوی    َبی ذ تٍ اؾ و اوب زض ػمل چىیه ویؿ و ظوبوی عىع ؾجت قبزی وی ٍ تؼبزل ي ثیساز کطزن يخسانضؾیسن ث

ثركرس ي َرف    ؾبظزو عىع َف آضاورف وری   وكیىس ي گبَی چًن زقىٍ ملت ضا ودطيح وی آيضز، گبَی عىع ثط زل وی ضودف وی

 (26: 1388 حکیمی، « وكبوسو  پیكبوی وی آيضز یب ػطق قط  ثط قًزو عىع اوجؿبط ذبعط وی ؾجت وبآضاوی وی

اؾ و ثطذی عىع ضا ثب ػلرف ثرسیغ زض     عىع اظ وظط ازثی، قیًٌ ثیبن وغبلت اوتابزی ي و ط  ثبض َمطاٌ ثب ذىسٌ ي قًذی»       

ىرسٌ ضا  کكرس ورٍ فارظ ذًاو    گیطی اظ فه ثتغ  ي ؾرىًضی، فضبیی ضا ثٍ تهًیط وری  زاوىس ظیطا وًیؿىسٌ عىع ثب ثُطٌ اضتجبط وی

 (59: 1387 حطی، « زَسو کىس ثلکٍ الگًیی اظ اػمبل ي ؾکىب  اقربل خبوؼٍ ویع ثٍ زؾ  وی ؾطگط  وی

َربی   عىع زض لغ  ثٍ وؼىبی وؿرطٌ کطزن ي عؼىٍ ظزن؛ زض انغتح، قؼط یب وثطی اؾ  کٍ زض آن حمبمر  یرب ضرؼف   »       

: 1376 ویطنربزمی،  « قًزو آویع ي اغلت غیط وؿتایف ثبظگً ویای تمؿرط  اذتمی، فؿبز اختمبػی یب اقتجبَب  ثكطی ثب قیًٌ

183) 

َربی   ی اثط ثطای ایىکٍ ػیرت ي وارم   ثىبثطایه عىع زض آثبض ازثی، ػىًان ػمًوی وًػی اظ آثبض اؾ  کٍ زض آن پسیس آيضوسٌ       

کىرس ي   َرب اقربضٌ وری    ذىسٌ آيض ثٍ آن آویع ي َبی ؾیبؾی ي اختمبػی ي ووو ضا َكساض زَس ثب ثیبوی اغطاق ضفتبضی، یب ظلف ي ؾتف

زَس کٍ وجبیس غبفرل ثرًزو    کىس ي َكساض وی ی ذًز ي حتی گبَی فطاتط اظ آن، َمسضزی وی ظیطکبوٍ ي َىطوىساوٍ ثب وطز  خبوؼٍ

َرب ي زضزَربی ثكرط ثرٍ      ظبَطاً عىعپطزاظ ثٍ زوجبل زضوبن ویؿ  ؛ قبیس ثٍ زوجبل زضوبوگط ثبقسو اي ثرب ثیربن وكرکت  ي ضرؼف    

تًاورس ثرٍ    ی زضزَب اظ ثیه ثطيوس؛ حبل اگط وكکل ضفتبضی ثبقس، َط قرهی وی  ؿتدًی کؿی یب قبیس ضاٌ حلی اؾ  تب َمٍخ

قًزوکبضیکلمبتًض ویع یکی اظ مبلرت   تط وی ػىًان زضوبوگط ذًز قطيع کىس ي اگط زضزی اختمبػی ثبقس پیسا کطزن زضوبوگط ؾر 
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ض ياضز ازثیب  فبضؾی قس ي اوطيظٌ قبَس ثبلىسگی ي تًخٍ ثیكتط ثرٍ ایره مبلرت    َبی وًع ازثی عىع اؾ  کٍ تًؾظ پطيیع قبپً

 َؿتیفو

 

 تدیغ در آثار ضاپور 

ٍ  اوس؛ ػلمی اؾ  کٍ اظ يخًٌ تحؿیه کت  ثحث وی ثسیغ چىبوچٍ مسوب گ تٍ»        ی قرگطزَب   کىس ي اظ وظط وب ثسیغ ودمًػر

کىس ي یب کت  ازثی ضا ثٍ ؾرغ  ياالترطی اظ ازثری     یل ثٍ کت  ازثی وییب ثحث اظ فىًوی اؾ  کٍ کت  ػبزی ضا کف ي ثیف تجس

( اظ ویبن قگطزَبی ثسیغ ل ظی؛ ياج آضایی، خىبؼ ي ؾردغ  11: 1379 قمیؿب،« ثركسو ثًزن یب ؾج  ازثی زاقته تؼبلی وی

ػجبضتىرس اظ: اغرطاق،   اوس ي اوب قرگطزَبی ثرسیغ وؼىرًی اؾرت بزٌ قرسٌ       نىبیؼی ثًزوس کٍ زض ایه َك  ودمًػٍ اؾت بزٌ قسٌ

َبیی اظ  تدبَل الؼبضف، اضؾبل المثل، تىبؾت، ایُب ، تؼلیل ي تًخیٍ، غبفلگیطی ي تهًیطؾبظیو زض ازاوٍ ثٍ ثطضؾی ي اضائٍ ومًوٍ

 َب اؾت بزٌ قسٌ، ذًاَیف پطزاذ و  خمتتی کٍ اظ نىبیغ ثسیغ ل ظی زض آن

 

 الف(تدیغ لفظی در آثار ضاپور: 

خىجٍ ی ل ظی زاضوس ي وًؾیای کرت  ضا اظ وظرط ضياثرظ آيایری ثرٍ يخرًز وری آيضورس ي یرب افرعين وری            ثٍ اثعاضی کٍ »       

 (12َمبن:« کىىس،نىؼ  ل ظی گًیىسو

 

   (تدیغ لفظی )واج آرایی( در آثار ضاپور: 1-الف

ًاضزی ثؿریبض وحرسيز   زض ثطضؾی اودب  قسٌ ثط َك  ودمًػٍ کبضیکلمبتًض پطيیع قبپًض، تکطاض حطيف یب ياج آضایی زض ور        

ٍ  ذًضزو ثىبثطایه وی زیسٌ قس ي ایه قگطز ثٍ ػىًان قگطزی ثبضظ ثٍ چكف ومی ای ثرٍ اؾرت بزٌ اظ    تًان گ  ؛ یب وًیؿىسٌ ػتمر

زاوؿتٍ ي قبیس تًاوبیی ي اؾتؼساز اؾرت بزٌ اظ ایره    ی وگبضـ ذًز الظ  ومی ایه نىؼ  ل ظی وساقتٍ یب قبیس آن ضا ثطای قیًٌ

زَیف کرٍ زض ثؼضری ورًاضز اورسك، زض ایره       ٍ اؾ ؛ اظ آودب احتمبل ػس  تًاوبیی زض اؾت بزٌ اظ ایه قیًٌ ضا ویقگطز ضا وساقت

آیس کٍ وًیؿىسٌ ثٍ اؾت بزٌ اظ ایه نىؼ  ل ظری ػتمرٍ    ذًضز ي ایه گمبن ثٍ شَه وی َك  ودمًػٍ، ياج آضایی ثٍ چكف وی

 قیًٌ اؾت بزٌ کىسو تًاوؿتٍ زض َمٍ یب ثیكتط خمت  اظ ایه  زاقتٍ اوب ومی

 

 نمونه واج آرایی در آثار ضاپور:  

 (18ر نًض  ؾیت ضا ثب ؾیلی ؾطخ وگٍ وی زاض و  کتبة ايل: 

 (33َب َؿ و  َمبن:  َب، اوکبن وطزن وبَی ر ثٍ اوساظٌ تمب  ذكکی

 (43  قً و  َمبن: ر ثطای ایىکٍ ضاٌ ضاؾ  ثطي ، َمیكٍ ثب ذظ کف اظ ذبوٍ ذبضج وی

 (151کىسو  کتبة ؾً :  ضوگبضوگ ثُبضی ضا ی  ضوگ ویَبی  ر قت،گل

 (174ر گلؿتبن زؾتٍ گل ثعضگی اؾ و  کتبة چُبض ، 

 ( 271کىسو  کتبة قكف:  ر تًفبن ذكف، کكتی قکیجبیی ضا زض َف وی

 (216کىسو  کتبة پىدف:  ر گًضؾتبن وگبَف ضا ؾىگ مجطثبضان وی
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( کٍ ایه آوبض ذیلی کمری اؾر ؛   58/3اج آضایی زیسٌ قس؛ یؼىی وؼبزل  %( خملٍ، ي57( خملٍ، زض  9734اظ ودمًع          

ای مًی ي ظیجب ثٍ کبض وطفتٍ اؾ ، ثلکرٍ وًیؿرىسٌ تىُرب ثرٍ تکرطاض       ضمىبً ثبیس گ  ، ياج آضایی زض ایه َك  ودمًػٍ ثٍ قیًٌ

 ياظو  زض پط ي پطوسٌ ي پط« ح»َب اکت ب کطزٌ ي زض وًاضزی َف تکطاضی اؾ ، وثتً ياج  ثؼضی ياج

 

 

 

 (تدیغ لفظی ) جناس (در آثار ضاپور:2 –الف 

( 27زض ایه َك  ودمًػٍ اظ ویبن اوًاع خىبؼ، خىبؼ اقتابق کبضثطز ثیكتط زاقتٍ اؾ و غیط اظ خىربؼ اقرتابق زض           

خملرٍ   276خملٍ،  34(خملٍ یبف  قسواظ ایه 343خملٍ خىبؼ زیسٌ قس، ي اوب خىبؼ اقتابق ودمًػبً ثب وًاضز تکطاضی زض  

( ورًضز زیگرط، ودمًػربً ؾرُف خىربؼ      27(اؾ و ي زض کىربض    53/3اوسوؾُف اقتابق زض ایه َك  ودمًػٍ % اقتابق تکطاضی

 ثبقسو   ( وی78/3 %

 

 ی جناس در آثار ضاپور:  نمونه

 (34کىفو  کتبة ايل:  اوسيٌ کًضتبغ وی ثبضملجف ضا اظ  ثبضر ضيظی َعاض 

 (37ذًزکكی کىسو  َمبن:  َ تٍضيظ  َ  ٍ اوؿبن ثبیس زض زَس ک ر َ   تیط ایه وؼىی ضا وی

 (129پطیسو  کتبة زي :  ذًاةاظ  حجبةثب تطکیسن  آةر 

 (242زاضزو  کتبة پىدف:  قتبةکًتبٌ اؾ ،  قُبةر چًن ػمط 

 (268ضؾبوسو  کتبة قكف:  وی وًـ گًـر ؾکً  نسای پبی گطثٍ ضا ثٍ 

 جناس اضتقاق:   

 (47ثطزوسو  کتبة ايل:  ؾطم ثٍ  ًَایی، پطوسٌ ضا ؾبضمیهر 

 (88اوسیكفو  کتبة زي :  وی پطوسٌثسَف ثٍ  پطياظر ثطای ایىکٍ فکط  ضا 

 (129ذبضیو  َمبن:  ثی گلؿتبن، گلساض ر ثب پیطاَه 

 (193مىساق کطزو  کتبة چُبض :  گلجطگضا ثب  گلر 

 

 :( تدیغ لفظی) سجغ (در آثار ضاپور3 –الف 

( ؾدغ ثٍ کربض  98/1( خملٍ یؼىی وؼبزل  %193ایه َك  ودمًػٍ ثٍ ایه وتیدٍ ضؾیسیف کٍ زض   اظ ثطضؾی ؾدغ زض        

َرب ضا   ضفتٍ اؾ و وًع ؾدغ ثٍ کبض ضفتٍ، اغلت ؾدغ زض کلمٍ ي اظ وًع وغطف اؾ  ي وثل زیگط وًاضز، وًیؿىسٌ ثؼضری ؾرًغٌ  

( 13( وطتجرٍ؛ فرطاض، ثُربض ي وثربض ي     15اض کطزٌ ي ؾپؽ ( وطتجٍ تکط 49ثیكتط تکطاض کطزٌ اؾ ، وثتً ضوگیه کمبن ي ثبضان ضا  

 قًزو  خملٍ( َدبی ؾدغ آفطیه ثٍ  ان( ذتف وی 124وطتجٍ ثبضان ي وبيزان ضا اؾت بزٌ کطزٌ اؾ  ي زض ثیكتط وًاضز  

ٌ اظ ویبن ؾٍ قگطز ثسیغ ل ظی اؾت بزٌ قسٌ زض ایه آثبض، خىبؼ ي ؾپؽ ؾدغ ؾُف ثیكتطی ثرٍ ذرًز اذتهربل زاز           

زازٌو الجتٍ ثبیس گ   کٍ وثط قبپًض، وثطی وؿدغ ویؿ ؛ اورب   زَس کٍ وًیؿىسٌ ثٍ آضایف کت  اَمی  وی اؾ  ي ایه وكبن وی

زض ثؼضی خمت  ؾؼی کطزٌ کٍ ثب مطاض زازن کلمبتی آَىگیه کىبض َف، ظبَط خملٍ ضا آضایف کىس ي الجتٍ تکطاض ظیبز ثؼضی اظ 

 ضؾبوسو   ي ضمىبً َمیه تکطاض، ػس  تًاوبیی وًیؿىسٌ زض آفطیىف ؾدغ ضا وی وًاضز، اظ اضظـ کبض اي کبؾتٍ اؾ 
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 ؾدغ -3        خىبؼ      -2          ياج آضایی -1             

      

   یغ مؼنوی در آثار ضاپور :ب( تد 

کىىس ي آن ثط اثط ایدبز تىبؾجب  ي ضياثرظ   ثسیغ وؼىًی ثحث زض قگطزَبیی اؾ  کٍ وًؾیای وؼىًی کت  ضا افعين وی»       

قرًزو زض ثرسیغ    وؼىبیی ذبنی ثیه کلمب  اؾ  ي ثٍ عًض کلی یکی اظ يخًٌ تىبؾت وؼىبیی ثیه زي یب چىس کلمٍ ثطخؿتٍ وی

ای کٍ کلمرب  ضا   کىس ي ثٍ ػجبض  زیگط ضقتٍ ی زیگط  چٍ حبضط ي چٍ غبیت( وی ای وتًخٍ ياغٌ َه ضا اظ ياغٌوؼىًی آن چٍ ش

ٍ           ثٍ عطظی َىطی ثٍ َف پیًورس وری   ی تكرجیٍ   زَرس، تىبؾرجب  وؼىربیی اؾر و خمیرغ وجبحرث ثرسیغ وؼىرًی زض پرىح عجار

ی نىبیغ وؼىرًی یکری اظ    ؾی اؾ و یؼىی ظیطثىبی َمٍ َمبوىسؾبظی( تىبؾت، ایُب ، تطتیت کت  ي تؼلیل ي تًخیٍ، مبثل ثطض

 (15-14: 1379 قمیؿب،« پىح وظف فًق اؾ و

 

 (تدیغ مؼنوی، روش تطثيه )اغراق، تجاهل الؼارف، ارسال المثل یا تمثيل( -1 –ب 

 ( اغراق در هطت مجموػه کاریکلماتور:-1-1-ب

ضیکلمبتًضوًیؿی اؾ ، اؾت بزٌ کطزٌ ي خمتتی ظیجب ثرب، ثربض عىرعی    َبی عىع ي ثبلتجغ کب وًیؿىسٌ اظ اغطاق کٍ اظ يیػگی        

ی عىع خمتتف ضا ثیكتط کىسو اظ آودبیی  ثیكتط اظ زیگط گطيٌ خمتتف، آفطیسٌ اؾ و اي ثب اؾت بزٌ اظ ایه ضيـ، تًاوؿتٍ، وبیٍ
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ً  َبی عىع اؾ  ي کبضیکلمبتًض ویع وثطی عىعآویرع اؾر ، ثىربثطایه وری     کٍ اغطاق اظ يیػگی ان گ ر  اغرطاق زض ایره َكر      تر

 گیطی زاضزو   ودمًػٍ، واف چكف
 زَیفو   ی ثسیغ زکتط قمیؿب َمٍ ضا زض ی  زؾتٍ مطاض وی زض ایه ثرف، ثب آگبَی اظ ت بي  اغطاق، وجبلغٍ ي غلً، ثٍ قیًٌ       

ذكکؿربلی ضا اظ پرب زض    (ثرب َ ر  تیرط   17ؾبظ و  کتبة ايل:  ر اگط ثرًاَف پطوسٌ ضا وحجًؼ کىف؛ م ؿی ثٍ ثعضگی آؾمبن وی

ای ثعضگ ثًز کٍ زض وربيزان گیرط کرطزو     ( مغطٌ ثبضان ثٍ اوساظ111ٌ(ػعضائیل ضا ثٍ ذبك ؾپطز و  َمبن: 83آيضز و  کتبة زي : 

 ( 119 َمبن: 

ی قبپًض وتؼلق ثٍ اغرطاق اؾر و    (زض َك  ودمًػٍ 32/5( وًضز %517( خملٍ َط َك  ودمًػٍ،  9734اظ ودمًع         

 تط کطزٌ اؾ و  ثب اؾت بزٌ اظ ایه قیًٌ، عىع کت  ذًز ضا پطضوگقبپًض 

 

 ( تجاهل الؼارف در آثار ضاپور:-2-1-ب     

ای زیگط اظ خمت ، وًیؿىسٌ اظ تدبَل الؼبضف اؾت بزٌ کطزٌ اؾ  ي ثب ایه قیًٌ ویرع ثرط ثربض عىرع خمتترف        زض زؾتٍ        

کرطز ثرط اضظـ کربضـ افرعيزٌ      َب ثیكتط تأکیرس وری   گط وًیؿىسٌ ثط ایىگًوٍ خملٍافعيزٌ قسٌو الجتٍ ایه گطيٌ ثؿیبض اوسکىس ي ا

قرًوس ي ذًاوىرسٌ ضا    قس، چطا کٍ ایه زؾتٍ ثب تل یق اغطاق ي عىع، ثبػث وكبوسن لجرىسی َمطاٌ تؼدت ثط لجبن ذًاوىسٌ وی وی

 زاضوسو   ثٍ تأوّل يا وی

( 31اورسو  َمربن:    ایه َمٍ ترف اظ کدب ثٍ زاذرل آن ضاٌ پیرسا کرطزٌ    زاوف ثب ایىکٍ پًؾ  َىسياوٍ ی  ؾًضاخ َف وساضز،  ر ومی

 (35گیطزو  َمبن:  کىف چٍ عًض اوجًٌ غمی کٍ زض زل پطوسٌ َؿ ، زاذل م ؽ خب وی تؼدت وی

( خملرٍ ضا ثرٍ ذرًز    9734( وًضز تدبَل الؼبضف یبفر  قرس یؼىری ؾرُف وربچیعی اظ       16زض ودمًع َك  اثط قبپًض،        

 کىسو   سو وًیؿىسٌ زض ایه خلمب  ثب وبآگبٌ خلًٌ زازن ذًز، عىع کت  ذًز ضا افعين ویزَ اذتهبل وی
  

 ( ارسال المثل یا تمثيل:-3-1-ب 

ی ثسیؼی زیگطی ویع ثٍ ذًثی ثُطٌ ثطزٌ ي ثب اؾت بزٌ اظ آن خمتتی آفطیسٌ کٍ اضظـ ثبالیی زاضورسو اي ثرب    قبپًض اظ قیًٌ        

َربی   َب قًذی کطزٌ ي یب  ػیه وثل یب خمتتی َرف و ُرً  وثرل    پیطيظی ضؾیسٌو وًیؿىسٌ یب ثب وثل َب ثٍ ایه اؾت بزٌ اظ وثل

ٍ     وؼطيف گ تٍ اؾ ؛ کٍ وب آن َرب َرف    َب ضا زض ی  زؾتٍ مطاض زازیف ي تؼسازقبن اوسك اؾ و اگرط قربپًض ضيی ایىگًورٍ خملر

ی زیگط اي اظ تمثیل، آفطیىف خمتتری اؾر  کرٍ مبثلیر       قسو ي اوب اؾت بزٌ تط ي ظیجبتط وی کطز، کبضـ زلىكیه ثیكتط کبض وی

َرب ضا اظ   ترًان آن  س کٍ وری تطیه خمت  قبپًضو وبویسیف؛ ي ایه زؾتٍ اظ ثباضظـ« وِثل وَثَل»َب ضا  وثل قسن ضا زاضوس؛ کٍ وب آن

خمت  مهبض زاوؿ و وًیؿىسٌ زض ایه خمت  ثط و بَیف تأکیس زاقتٍ ي گبٌ عىع ظطیف ي تلد ایىگًوٍ خمرت  اضظـ ثربالیی   

ی وَثَل گًیی، تًاوؿتٍ وحتًای خمت  ذًز ضا غىی کىس ي ی   َب ي یب قیًٌ زَسو ثىبثطایه قبپًض ثب اؾت بزٌ اظ وثل َب وی ثٍ آن

 ثب اضظـ ازثی ثبال ثیبفطیىس کٍ قبیس وبوسگبضتطیه خمت  يی ثبقىسو   گطيٌ،

قرًز؛   زض ایه ثرف ثب اؾت بزٌ اظ تؼطی ی کٍ اظ ثسیغ زکتط قمیؿب اظ اضؾبل المثل آوسٌ، کبض وب ثٍ زي ثررف تاؿریف وری         

ای زیگط کٍ مبثلیر    ك اؾ  ي زؾتٍَبی وؼطيف اؾت بزٌ قسٌ؛ کٍ تؼسازقبن اوس َب وًػی اظ وثل ای اظ خمت  کٍ زض آن زؾتٍ

 گصاضیفو   وی« وِثل وَثَل»َب ضا  آن  زَیف ي وب  ی زي  مطاض وی وثل قسن ضا زاضوسو وب خمت  مهبض قبپًض ضا ویع زض زؾتٍ

 

 های مؼروف:   دسته اول: اضاره ته مثل

 (21ايل:  کتبة « ی  ؾًظن ثٍ ذًزـ ثعوس ي ی  خًالسيظ ثٍ زیگطیو»ر ثطای ثبزکى  ویؿط ویؿ  
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 (149َب ضا ثٍ آة زازو  کتبة ؾً :  َبی زاوى ، ظیجبتطیه زؾتٍ گل ر مغطا  ثبضان ثب گل

  یبزآيض وثل: حطف حؿبة، خًاة وساضزو(  353گیط و  کتبة َ تف:  ر حطف حؿبة ضا ثب ؾکً  مبة وی

 کىی، ظ غًضٌ حلًا ؾبظی( ( یبزآيض: اگط نجط 437وكبوس  َمبن:  ر قکیجبیی ذبکؿتط، ؾطاودب  ذكف آتف ضا فطي وی

 

 

 دسته دوم:مثل مثَل ها:

 ثطزو ( وبَی زض تىگ آة ثٍ ػظم  زضیب پی وی174ر پیچ  حق وبقىبؼ زيض گطزن ثبغجبن پیچیسو  کتبة چُبض : 

تط اظ پیسا کطزن اؾر و  کتربة َ رتف:     ( گف کطزن، آؾبن234گیطزو  َمبن:  ( ؾاًط اظ پطياظ ؾطچكمٍ وی237 کتبة پىدف: 

 (533گطیعزو  کتبة َكتف:  ( گطگ َف اظ ؾگ َبض وی346ؾیت ضؾیسٌ احتیبج ثٍ چیسن وساضزو  َمبن: ( 344

ترًان گ ر     َب تؼلق زاضز؛ ي وی ( ثٍ وِثل وَثَل71/2( اؾ  کٍ زض ایه  ویبن  %79/2ؾُف اضؾبل المثل زض آثبض قبپًض  %        

ی مبثل تًخٍ ایه خمت  ایره اؾر  کرٍ زضنرس      تطی زاضوسو وکتٍایه زؾتٍ اظ وظط وحتًایی زض ویبن زیگط خمت  اضظـ ثبال

ٍ  ی پىدف تب َكتف اؾ  ي ثٍ وظط وی خملٍ( اظ ودمًػٍ 43َب   ثبالی آن َرب تًخرٍ ثیكرتطی ثرٍ      آیس وًیؿىسٌ زض ایه ودمًػر

 وحتًای خمت  زاقتٍ اؾ و 

      

 ( روش تناسة در آثار ضاپور:  -2-ب 

َربی کرت ،    کىىسو ي آن يمتی اؾ  کٍ ثطذری اظ ياغٌ  َبضوًوی یب تىبؾت وؼىبیی ایدبز وی زض ضيـ تىبؾت ثیه کلمب ،»       

 (   87: 1379 قمیؿب،« َب اضتجبط ي تىبؾت ثبقسو اخعایی اظ ی  کل ثبقىس ي اظ ایه خُ  ثیه آن

ثبظی کىس؛ ثىبثطایه الظ  اؾ   ی کبض ايؾ و اي ثبیس ثب کلمب   ی قبپًض، تىبؾت اؾ  کٍ الظوٍ ی زیگط وًضز اؾت بزٌ قیًٌ       

( ضا ثرٍ  75اظ گطيٌ کلمب  وتىبؾت اؾت بزٌ کىس؛ ثبالتطیه زضنس کبضثطز قگطزَبی ازثی، وتؼلق ثٍ تىبؾت اؾ  کرٍ ؾرُف  %  

ای عىرع، ثرٍ کبضیکلمبتًضوًیؿری     َب ثرٍ قریًٌ    ذًز اذتهبل زازٌ اؾ و قبپًض ثب اؾت بزٌ اظ اخعای ی  کل ي اضتجبط ویبن آن

ثب َمیه قیًٌ اؾ  کٍ خمت  ي ؾجکی ذبلّ ذًز پسیس آيضزٌ؛ وثتً ثب تکطاض پطوسٌ، م ؽ، آظازی ي ووو خمتتری ضا  پطزاذتٍ ي 

َب ضا ثٍ وب  ذًز ثج  کطزٌ اؾ و اظ ثطضؾی تىبؾت زض ایه َك   َب، گًیی آن آفطیسٌ کٍ ورهًل ذًزـ اؾ  ي ثب تکطاض آن

َب تىبؾت ثطمطاض ثرًزٌ   کطزٌ کٍ ویبن آن طيٌ کلمب  وكرهی اؾت بزٌ ویودمًػٍ، پی ثطزیف کٍ قبپًض زض ثیكتط خمت  اظ گ

َبیی اؾ  کٍ ثرٍ کربض    تطیه قیًٌ اؾ و ياض  اؾ  يمتی کبض قبپًض، ثبظی ثب کلمب  ثبقس، وغمئىبً قگطز تىبؾت یکی اظ انلی

ٍ ای اظ کلمرب  ضا ثیكرتط تکرطاض کرطزٌ اؾر  ي گربٌ یر  گرطي         ثطزو وًیؿىسٌ زض َط ودمًػٍ زؾتٍ وی ی وتىبؾرت ضا اظ   ٌ کلمر

 ی ايل تب َكتف ثٍ َمطاٌ ذًز زاقتٍ اؾ ؛ وثل  م ؽ، پطوسٌ، پطياظ، وحجًؼ، آظازی(و  ودمًػٍ

(گرل کبغرصی، ثُربض ي پربییع ؾرطـ      17ؾربظ و  کتربة ايل:    ر اگط ثرًاَف پطوسٌ ضا وحجًؼ کىف، م ؿی ثٍ ثعضگی آؾمبن وی

(گل ویبن ظویه ي آؾمبن، ضيی 169ضائیل ذًزکكی کطزو  کتبة ؾً : ( يمتی وًث  وطگ ضؾیس؛ ػع89قًزو  کتبة زي :  ومی

( ؾگی کرٍ اظ  236گصاضزو  کتبة پىدف:  ( وبَی اظ ػكق زضیب، ؾط ثٍ ضيزذبوٍ وی196مغطٌ ثبضان ثُبضی ضيییسو  کتبة چُبض : 

بکؿرتط ؾرط تؼظریف    ( آتف ػبمج  زض ثطاثرط قرکیجبیی ذ  285تطؾس وؿتحق ثبال ضفته اظ زضذ  اؾ و  کتبة قكف:  گطثٍ وی

 ( 451( فطیبز ضا زض م ؽ ودًا، وحجًؼ کطز و  کتبة َكتف: 371آيضزو  کتبة َ تف:  فطيز وی

ی کبضیکلمبتًضوًیؿی اؾر    َبی ثیبوی ي ثسیؼی، ایه قگطز پطکبضثطزتط ثًزٌ اؾ ؛ ظیطا تىبؾت الظوٍ ی قیًٌ اظ ویبن َمٍ       

َبی ظیجبیی کت  کٍ تب ایىدب ثطضؾری قرس، ثؿربوس     ی قیًٌ ایه زض ویبن َمٍکٍ ثٍ ثبظی ثب کلمب  َف تؼطیف قسٌ اؾ و ثىبثط
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( اظ کرل َكر    75( خملٍ یؼىی وؼربزل  % 7278قًزو ایه قگطز زض   ثٍ ضيقىی زضیبف  وی« وطاػب  وظیط ; تىبؾت»ثبالی 

 ودمًػٍ ثٍ کبض ضفتٍ اؾ و 

    

کٍ ثٍ قکل انلی آن زض وًاضزی اورسك زض خمرت     قگطز ایُب ، ضيـ زیگطی اؾ  ( روش ایهام در آثار ضاپور:- 3-ب 

ای خسیرس ضؾریسٌ ي خمتتری ظیجرب      ای َىطوىساوٍ ي ثب تل یق آن ثب کىبیٍ، ثرٍ قریًٌ   ایه وًیؿىسٌ زیسٌ قسٌ اؾ ؛ اوب ثٍ قیًٌ

کىس؛ اورب ثرٍ    بزٌ ویَبی وؼطيف اؾت  اوس اوب ثب تؼطیف کىبیٍ َمرًاوی وساضوسو اي ثطای ایه کبض اظ کىبیٍ آفطیسٌ کٍ زض ظبَط کىبیٍ

َبی عىعآویع، اظ وابط مً  کربض قربپًضوس    خبی زض وظط زاقته وؼىبی زيض آن کىبیٍ، ثٍ َط زي وؼىی آن تًخٍ زاضزو ایه کىبیٍ

ی قبپًض، ثٍ ایه وتیدٍ ضؾیسیف کرٍ   َب َف چكمگیط ویؿ و اوب اظ ثطضؾی اودب  قسٌ زض َك  ودمًػٍ کٍ وتأؾ بوٍ تؼساز آن

َب اظ ضيـ ایُب  اؾت بزٌ قسٌ ثًز؛ یبف  قسو یؼىری وؼربزل    ( خملٍ کٍ زض آن13طی وساقتٍ اؾ ؛ ي کتً  گی ایُب  واف چكف

 ( اظ کل َك  ودمًػٍ وتؼلق ثٍ ایُب  اؾ و 13/3 %

 ثٍ ذًاة ضفته  -2اظ کبض افتبزن  -1(ایُب  تىبؾت ; 42کكسو  کتبة ايل:  ذًاثس ذطوبؼ وی  ر ؾبػتف يمتی وی

 ؾط کؿی ضا ظزن 2وتو  کطزن  -1(57کىس  َمبن:  ومی« ؾطظوف»گیًتیه ظزٌ ضا  ر آز  ػبمل، وًخًز

 وتى ط قسن  -2ؾیط ، وابثل ، گطؾىگی  -1(59ا ؛ ثٍ اؾتثىبء نجحبوٍ ي وبَبض ي قب و  َمبن:  ر اظ َمٍ چیع ؾیط قسٌ

 یٍ اظ ثٍ قًق زضآوسن کىب -2واف پَط  -1(281کكسو  کتبة قكف:  ر وابقی کٍ ػبقق پطياظ اؾ ، ضيی ثً  پَط وی

ی خبلت تًخٍ ایىدبؾ  کٍ زض ایه وًاضز اوسکی کٍ اظ ضيـ ایُب  اؾرت بزٌ کرطزٌ، ؾرؼی کرطزٌ زض ثیكرتط خمرت         وکتٍ     

وؼىی زي ، وؼىی کىبیی ثبقس ي ثسیه قکل ثٍ وًػی ذتمی ، وكبن زازٌ؛ اوب ذیلی ػمیق ضيی ایىگًوٍ خمت  کربض وکرطزٌ ي   

 قیًٌ ثُطٌ ثطزٌ اؾ و  زض وًاضزی اوسك اظ ایه

      

 ( روش تؼليل و توجيه )حُسن تؼليل( در آثار ضاپور: -4 -ب

ی تؼلیرل ي تًخیرٍ    زَس کٍ، گطيَی اظ خمت  يی ثرٍ قریًٌ   ی قبپًض وكبن وی ثطضؾی ضيـ تؼلیل زض َك  ودمًػٍ       

اوس؛ یؼىری ثرطای اورطی زلیلری      تؼلیل ویبوسٌ َؿتىس؛ اوب زمیابً ثطاؾبؼ تؼطیف حُؿه« حُؿه تؼلیل»اوس؛ ي ثٍ وًػی  ثیبن قسٌ

قًز اوب العاوبً ثط وجىبی تكجیٍ ویؿ  ي وؼمًالً ػل  یب وؼلًل ي یب َرط زي، عىعآویعورسو ایىگًورٍ خمرت  وؼمرًالً ثرب        ثیبن وی

 (17 قبپًض: « ایؿتفو ثطای ایىکٍ وؿلف وىاطو وكًز؛ وابثل آیىٍ وی»قًوس؛ وثل  آغبظ وی« ثطای ایىکٍ»
 ایؿتی؟ ر ثطای ایه کٍ وؿلف وىاطو وكًزو  ابثل آیىٍ ویر چطا و

َربی   تًان ثب کمی تغییط، ؾؤال ي خًاثی ثیطين آيضز، ي ثرف پطؾف ي پبؾد اظ وظط عىعآویع ثًزن ثٍ قکل اظ ایه خمت  وی

  ثبقس: ظیط وی

 

 (  43 قبپًض: « فوومبی ثطای ایىکٍ اظ وربضج ظوسگی قبوٍ ذبلی کىف؛ ظوسگی وی» پرسص منطقی؛ پاسخ طنس: -1

 ومبیف: ثرف پطؾف ثطای ایىکٍ اظ وربضج ظوسگی قبوٍ ذبلی کىف: ثرف پبؾد                     ظوسگی وی

 ( 43 قبپًض: « کىفو َب ضا ودًََ ؛ ؾط غصا نحج  ومی ثطای ایىکٍ ياغٌ»

 کىف: ثرف پطؾف   ؾط غصا نحج  ومیَب ضا ودًََ : ثرف پبؾد                                         ثطای ایىکٍ ياغٌ

 

 (  25 قبپًض: « ثطای ایىکٍ آة امیبوًؼ ثبال ثیبیس، کطٌ ظویه ضا زض آة َل زاز و» پرسص غير منطقی؛ پاسخ طنس: -2
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 ثطای ایىکٍ آة امیبوًؼ ثبال ثیبیس: پبؾد                                       کطٌ ظویه ضا زض آة َل زاز : پطؾف

 ( 57 قبپًض: « َبی ضيی ؾىگ مجط  ضا ثب وساز پبك که پبك کطز و ٍ گمىب  ثمبوف، ویمٍ قت وًقتٍثطای ایىک»

 َبی ضيی ؾىگ مجط  ضا ثب وساز پبك که پبك کطز : پطؾف  ثطای ایىکٍ گمىب  ثمبوف: پبؾد           ویمٍ قت وًقتٍ

 وبویفو   وی« پبؾد عىع»وب ایه قیًٌ ضا 

 

 )پاسخ طنس( در آثار ضاپور: نمونه روش تناسة، حسن تؼليل

َرب ضا زض   َرب تجریرط وكرًوس؛ آن    ( ثرطای ایىکرٍ قرجىف   17ایؿتفو  کتبة ايل:  ر ثطای ایىکٍ وؿلف وىاطو وكًز؛ وابثل آیىٍ وی

(  ثطای ایىکٍ ذبعطا  ثُبضی ضا ثطای وطزثبن ظوسٌ کىف ثرٍ اي ضورگ ؾرجع ظز و  کتربة ؾرً :      87یرچبل گصاقتفو  کتبة زي : 

 (235ظوفو  کتبة پىدف:  ىکٍ ؾکً  ثبظگً وکىس؛ حطف ومی(ثطای ای149

( خملٍ، اظ ضيـ ُحؿره تؼلیرل اؾرت بزٌ قرسٌ اؾر  یؼىری وؼربزل        223( خملٍ َك  ودمًػٍ، زض  9734اظ ودمًع       

% 26/2) 

      

  ( روش غافلگيری در آثار ضاپور:-5 -ب 

َب ثط ایه ثبيضوس کرٍ ظثربن زض نرًضتی اضظـ ازثری      و فطوبلیؿ کىس ي غطاث  قبزی ي ظیجبیی غبفلگیطی غطاث  ایدبز وی»       

کىس کٍ آقىبیی ظزایی قًز ي زاضای غطاث ، ظیطا ظثبن ذجط، ظثبوی اؾ  تکطاضی، ػبزی، آقىب ي فطؾًزٌ کٍ فاظ يؾیلٍ  پیسا وی

سو آقىبیی ظزایی وبوىس زَ  آی ی تًخٍ ویؿ  ثٍ کبض قؼط ي ازة ومی اؾ  ثطای ثطمطاضی اضتجبط ي ذجطضؾبوی؛ ي چًن ثطاوگیعوسٌ

ؾبظزو تطفىسَبی ازثی کرٍ   زَس ي آن ضا تبظٌ، پطخبشثٍ ي قگ   اوگیع وی ی ذجطی وی ٌ  وؿیحبیی خبوی تبظٌ زض کبلجس ظثبن وطز

ثركىسو ظیجبیی ایه گطيٌ تطفىسَبی ثسیؼی َمگی ثرط انرل    ثطوجىبی غبفلگیطی اؾتًاض َؿتىس ثیف اظ َمٍ ثٍ ظثبن غطاث  وی

 (  95-93: 1379 کبویبض، « ي غیط وىتظطٌ ثًزن اؾتًاضوسو غبفلگیطی
قرًوس کرٍ وحترًای ایره      زض َك  ودمًػٍ کبضیکلمبتًض قبپًض، گطيَی اظ خمت  ثب کلمٍ یب ػجبضتی ثبثر  قرطيع وری          

ع  کٍ ووو( قرطيع  ضی ی غبفلگیطی اؾ و ایه خمت  ثب  يمتی، اگط، ػبققوووو َؿتیف کٍ ووو، ثٍ حبل ووو اق  وی خمت  ثٍ قیًٌ

قرًز:   ی زي  ذًاوىسٌ غبفلگیط وری  قًوس؛ تطکیت زي خملٍ اؾ  ي زض خملٍ آغبظ وی« يمتی»قًوس؛ ي وؼمًالً خمتتی کٍ ثب  وی

قرًوس؛ گربٌ    آغربظ وری  « اگرط »( خمتتی کٍ ثب 22 قبپًض: « لطظیسوسو َب وثل ثیس وی يمتی ذكکؿبلی زضِ ثبؽ ضا کًف ؛ زضذ »

اگرط  ( »85 قربپًض:  « وبورسو  اگط وطگ ثمیطز؛ آزوی َمیكٍ ظوسٌ وی»کكىس:  َبی وًیؿىسٌ ضا ثٍ تهًیط وی آضظيَب ي گبٌ وگطاوی

ػبقرق ووو  »(آن گرطيٌ اظ خمرت  کرٍ ثرب     176 قربپًض:  « َبی ثُربضی غرطق قرسٌ ثرًزو     زضذ  ضا ودب  وسازٌ ثًز ، زض قکًفٍ

ػبقرق ذرظ   »کىىرسو  َی زویربی ياضيورٍ ضا ایدربز وری    کكىس کرٍ گرب   َبی قبپًض ضا ثٍ تهًیط وی قًوس؛ آضوبن قطيع وی«َؿتفو

ثرٍ  »(زض آذط َف گطيَی اظ خمرت  کرٍ ثرب    453کتبة َكتف: « کىسو وؿتایمی َؿتف کٍ ذغًط وًاظی ضا ثٍ َف وتهل وی

 ای عىع، یب اظ چیرعی یرب کؿری    ذًاَس ثٍ قیًٌ قًوس؛ وؼمًالً وًیؿىسٌ زض ایه گطيٌ، وی آغبظ ویووو« ضیع  کٍ  حبل وووو اق  وی

ضیرع  کرٍ زض ظوربن     ثٍ حبل وًخًزی اقر  وری  »َبی زویبی پیطاوًن ذًز ضا ثٍ تهًیط ثکكسو  زفبع کىس ي یب ظقتی ي کؿبل 

« ضیرع  کرٍ وگربَی پریف ضي ورساضزو       ثٍ حبل چكمی اق  وی( و»351 قبپًض: «  قًزو حیب ، زض خُىف يخساوف ذبکؿتط وی

 ( 343 قبپًض: 
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فلگیطی کٍ ثؼس اظ تىبؾت ثیكتطیه کبضثطز ضا زاقتٍ، یکىًاذتی ضا اظ خمت  ذًز زيض کرطزٌ  قبپًض ثب اؾت بزٌ اظ قیًٌ غب       

ذًاَس ثب ایه قیًٌ، ذًاوىسٌ ضا غبفلگیط کىس ي تکطاض ذؿتٍ کىىرسٌ ضا کىربض ثگرصاضز ي     کكسو اي وی ي زویبیی خسیس ثٍ تهًیط وی

 ای کًتبٌ ثبػث قبزی ي آظازی ضيح قًزو س ي یب ثطای لحظٍَبی ضيظوطٌ ثٍ زيض ثبق ذًاوىسٌ ضا ثٍ زویبیی ثجطز کٍ اظ زغسغٍ

 ثبیس تًخٍ زاق  کٍ زض اکثط ایه وًاضز، ثٍ امتضبی ؾج  وًیؿىسٌ، وحتًای خمت  عىعآویعوسو 

 

 ی تررسی چهار گروه غافلگيری در آثار ضاپور: نتيجه

 26/1(خملٍ;% 123:  «اگط»* آغبظ ثب 79/5(خملٍ:%562قًوس:  آغبظ وی« يمتی»َبیی کٍ ثب   خملٍ -

*وتیدٍ 73/1( خملٍ ; %168وووو«: ضیع  کٍ  ثٍ حبل ووو اق  وی»*آغبظ ثب12/3(خملٍ ; %333«: ػبقق ووو َؿتف کٍ ووو »آغبظثب

 91/11( خملٍ ; %1156زض َك  ودمًػٍ کبضیکلمبتًض قبپًض:  « ضيـ غبفلگیطی»ثطضؾی 

 

 (تصویرسازی در آثار ضاپور:-6 -ب

قًز یؼىری   َب تهًیطی زض شَه ایدبز وی بضیکلمبتًضَبی قبپًض، گطيَی اظ خمت  َؿتىس کٍ یب ثب ذًاوسن آنزض ویبن ک        

َب ثبیس آن ضا زض شَه تهًض کطزووب وب  ایه  زؾرتٍ ضا   ای قجیٍ ثٍ عطحی اظ ی  وابقی َؿتىس ي یب ثطای زضك ثُتط آن ثٍ گًوٍ

ایفوقبپًض  ی ثسیغ وؼىًی مطاض زازٌ گًییف ي آن ضا زض ظیط ودمًػٍ ظی ویگصاضیف ي ثٍ ایه قیًٌ تهًیطؾب خمت  تهًیطگطا وی

ضؾیسٌ؛ یؼىی ثب ذًاوسن ایه خمت ، وبذًاؾتٍ، تهًیطی زض شَره ذًاوىرسٌ   « وابقی شَىی»ثب اؾت بزٌ اظ ایه قیًٌ ثٍ وًػی 

اء کتوف پری ثجرطز ي ایره زضگیرطی شَره ي      زاضز؛ تب ثٍ اضتجبط ویبن اخع قًزو اي ثب ایه کبض ذًاوىسٌ ضا ثٍ تأوّل ياوی ایدبز وی

 قًزو   کىس؛ ثبػث ثبال ضفته اضظـ کبض يی وی وکث اخجبضی کٍ ذًاوىسٌ ثطای زضیبف  و ًُ  خملٍ وی

 

(ذًضقیس ضا زض قت وحجًؼ کطز و  َمربن:  18قت َمیكٍ ػعازاض اؾ و  کتبة ايل:  نمونه تصویرسازی در آثار ضاپور:  

قرًزو  کتربة    (  ػمط آثكبض نطف پربییه آورسن اظ آة وری   173وحبنطٌ کطزوسو  کتبة چُبض : َب زذتط گل طيـ ضا  ( ثلجل21

 (375َ تف: 

 22/1( خملٍ ; % 119ی ثطضؾی تهًیطؾبظی زض َك  ودمًػٍ کبضیکلمبتًض قبپًض: َك  ودمًػٍ:   *وتیدٍ 

 

  ثطضؾی  ثسیغ وؼىًی زض آثبض قبپًض -2                                      

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 12 

0.75
11.91

5.32
2.79

2.26
0.16

0.13
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

 
 

 

 ایُب  -7تدبَل الؼبضف  -6پبؾد عىع   -5اضؾبل المثل   -4اغطاق   -3غبفلگیطی    -2تىبؾت    -1         

 

 

 

 نتيجه گيری

ی ازثیب  عىع وؼبنط اؾ و اي ثب ظثبوی ؾبزٌ، ضيان ي عىع، زض مبلت خمتتی کًتبٌ،  پطيیع قبپًض، یکی اظ وًآيضان زض ػطنٍ       

 ( ثٍ پیكىُبز احمس قبولً کبضیکلمبتًض گصاق و   1346ایه قیًٌ ضا، ؾبل ؾجکی خسیس آفطیس ي وب  

قًزواي ثب اؾت بزٌ اظ ظثبوی  ظثبن قبپًض ؾبزٌ ، عىع ،وط  ي ضيان اؾ  يزض خملٍ َبی يی پیچیسگی ي زیطفُمی یبف  ومی       

 ضياوی آن ضا ثٍ ذًاوىسٌ وىتال وی کىسو عىع ي  ثیبوی ؾبزٌ ثب زویبی اعطاف ذًز اضتجبط ثطمطاض وی کىس ي ثب َمبن ؾبزگی ي

اي ثٍ کم  عىع ي ثب وگبَی تیع ي زمیق ثٍ اعطافف، وبوىس کبضگطزاوی اؾ  کرٍ وارف آفطیىربوف ضا اظ ویربن کؿربوی اوترربة       

 آفطیىس کٍ ذبلّ ذًز ايؾ و اي ثب آفطیىف ایه زویبی ذبل، گبَی اوؿبن زاضز؛ ي زویبیی وی کىس کٍ َمٍ ضا ثٍ تؼدت ياوی وی

 کىسو   ای کًتبٌ َف کٍ قسٌ، ياضز زویبی آضظيَب وی ضا ثطای لحظٍ

اورس   َبیی کٍ ػبز  قسٌ اـ یب ظوسگی یب وطگ ي یب ثؼضی ظلف وىس اؾ ؛ کٍ یب اظ وؼكًمٍ ی ی  اوؿبن گلٍ گبَی ومبیىسٌ       

ی  َرب ضا ثرٍ ػُرسٌ    أوّرل ي تؼمرق زض آن  کىرس؛ ي ت  ی ایه وًاضز ثب ظثبوی عىع، گصضا ي کًتبٌ، اقبضٌ وی کىسو اي ثٍ َمٍ قکبی  وی

 گصاضزو   ذًاوىسٌ وی

قبپًض ثطای ظیجبتط ي وًثطتط کطزن کت  ذًز اظ نىبیغ ازثی ثُطٌ وی ثطز؛ ػتمٍ وىسی يی ثٍ نرىبیغ ثرسیؼی ثیكرتط اظ            

حبل وی ثیىیف کٍ  اظ ثسیغ ي  –( وی ثبقس  93/33چىبوچٍ زض وابلٍ ثیبن زض آثبض قبپًض،زیسیف کٍ کبضثطز ثیبن  % –ثیبن اؾ  

 ( اؾت بزٌ کطزٌ اؾ و35/6( ي ثسیغ ل ظی  % 82/98وؼىًی  % 
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قبپًض ثب اؾت بزٌ اظ نىبیغ ثسیغ ل ظی ي وؼىًی ثٍ زوجبل مًی ي ثب اضظـ کطزن کت  ذًز ثًزٌ اؾ و اي ثیكتط ثٍ ثرسیغ         

ٍ   وؼىًی ػتمٍ وكبن زازٌ ي اظ ثسیغ ل ظی کمتط ثُطٌ ثطزٌ اؾ و اظ و ی چىرساوی وكربن    یبن نىبیغ ل ظی ثرٍ ياج آضایری ػتمر

 زاوؿتٍو اوب تب حسيزی اظ ؾدغ ي ياج آضایی اؾت بزٌ کطزٌ اؾ و ی ؾج  ذًز ومی وسازٌ ي قبیس آن ضا الظوٍ

ٍ  ي اوب اظ ثسیغ ل ظی کٍ ثگصضیف، قبپًض اظ ثسیغ وؼىًی، اؾت بزٌ         اظ  ای کرطزٌ اؾر و اي زض اؾرت بزٌ    ی ذًة ي َىطوىساور

گیطز کٍ ثب تغییط زض انل ی   نىبیغ ثسیغ وؼىًی ، ذتمی  ثیكتطی اظ ذًز وكبن زازٌ اؾ  ي ایه ذتمی  اظ آودب ضیكٍ وی

 ؾبظزو  ضؾس ي ایىگًوٍ کبض ذًز ضا ثب اضظـ وی ای خسیس وی قگطز، ثٍ قیًٌ

( تىبؾت 75زض ظویىٍ ثسیغ وؼىًی، ثب کبضثطز % ثؿبوس نىبیغ ثسیؼی زض آثبض قبپًض ثبالتط اظ نىبیغ ثیبوی اؾ ، ورهًنبً        

زض کىبض اؾت بزٌ فطايان اظ قگطز غبفلگیطی ي اغطاق، آوبض اؾت بزٌ اظ ثسیغ وؼىًی ثبال ضفتٍ اؾ و الجتٍ اگط ثسیغ ل ظری ي ثیربن   

ثطایه ثرٍ تطتیرت   ( اؾر  و ثىرب  35/6( ؛ ثیكتط اظ ثسیغ ل ظی %93/33ضا خساگبوٍ وابیؿٍ کىیف، ذًاَیف زیس کٍ کبضثطز ثیبن %

  ٍ (ي ثؼرس اظ آن ثرسیغ   93/33(، ؾرپؽ ثیربن  %  82/98ی ايل % فطاياوی زض کبضثطز اؾت بزٌ اظ ایه نىبیغ؛ ثسیغ وؼىرًی زض ضتجر

( مطاض زاضزو ي اگط ثرًاَیف تطتیت  نىبیغ ثسیؼی ضا  ثط اؾبؼ ثؿبوس َط تطفىس، ثیبن کىیف ثرٍ ایره تطتیرت مرطاض     35/6ل ظی %

 گیطوس:   وی

 ( 78/3خىبؼ % -4                (    32/5اغطاق % -3         (91/11غبفگیطی % -2       ( 75وظیط % وطاػب  -1 

 (22/1تهًیطؾبظی  %-8(                   98/1ؾدغ % -7(          26/2پبؾد عىع % -6(        79/2اضؾبل المثل % -5

 ( 13/3ایُب  % -11(   16/3تدبَل الؼبضف  % -13    (      58/3ياج آضایی  % -9
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 ثسیغ ل ظی -2                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مناتغ

 (وزضثبضٌ عىعوتُطان:ؾًضٌ وُطو1387حطی،اثًال ضلو 

 (و گك  ي گصاضی زض لغی ٍ َبی ازثیوتُطان:لًح ظضیهو1388حکیمی،وحمًزو  

 (وزایطٌ المؼبضف ثعضگ وًوتُطان:ػلف ي ظوسگی،آضا  و1384ؾؼیسیبن،ػجسالحؿیهو  

 (وملجف ضا ثب ملج  ویعان وی کىفوتُطان:وطياضیسو1388قبپًض،پطيیعو 

 (واوًاع ازثیو تُطان:ویتطاو1386،ؾیطيؼو  قمیؿب 

 (ووگبَی تبظٌ ثٍ ثسیغوتُطان:فطزيؼو1379وووووووووووووووووووووو و  

يیػگی َبی ظثبن عىع ي وغبیجٍ زض کبضیکلمبتًضَب  ثب تکجٍ ثطکبضیکلمبتًضَبی (»1388عبلجیبن،یحیی ؛ تؿلیف خُطوی،فبعمٍو 

 و43-13ونم 1(ان ُبن وؾبل ايلوقمبضٌ پػيَكی –فهلىبوٍ ی فىًن ازثی ػلمی «وقبپًض(

وكطیٍ زاوكکسٌ ازثیب  ي ػلً  اوؿبویوزاوكگبٌ قُیس «ثطضؾی ضاثغٍ اوثبل ي حکف ثب کبضیکلمبتًضَب(و »1389وووووووووووووووووووو و 

 (و24 پیبپی 27ثبَىط کطوبنوقمبضٌ 

 (وػىبنط زاؾتبنوتُطان:ؾرهو1376ویطنبزمی،خمبلو 
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 (وتُطان:ؾم و                            1379اظ زیسگبٌ ظیجبیی قىبؾیو يحیسیبن کبویبض،تایوثسیغ 
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