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 23 ..................................................... یترک محمدرضا// آن ممدوح و یخاقان از «جان شاهدِ»  ۀدیقص

 23 ..................................... یشمسائ رکسانا -یمیتسل یعل// یمعناباختگ اتیادب یاجتماع یهانهیزم

 -یمیتسن یعل// یفارس اتیّادب اشقانهع یها منظومه نیواپس از یکی در قیمعاش یبازشناس
 22 .................................................................................................................................................. یجاقور فاطمه

 //«ها فرشته»  داستانک مجموعه به ینگاه با یستیمال ینیم یها داستان ییروا ساختار یبررس

 344.................................................................................................................................................. نایتق معصومه

 343 ..................................................................... یجابر قهیصد// یجیاله نیحز آثار در امتیق و قرآن

 یجابر دناصریس// «ینظام االسرار مخزن» و یبافق یوحش« نیبر خلد» یحکم و یزبان ةسیمقا

 349 ........................................................................................................................................................... یاردکان

 341 ....................................... نسب یجابر نرگس// مقد  دفاع شعر در د مق یارزشها یبررس

 نیغالمحستت -جبتر  ستا یم// یوعربت  یفارست  یزبتان  و یادبت  ، یفرهنگت  تعتامالت  بتر  یمترور 

 343 ............................................................................................................................................. زاده نیغالمحس

 343 .............................. ییجقتا صادق// ینصرآباد ۀتذكر در ینقد یدگاههاید لیتحل و یبررس

 //وایکوالین هینظر هیپوربرپا یمندن اریشهر نوشته سا  کی و هزار در تیروا ساختار یبررس

 343........................................................................................................................ یقربان نیحس -یجمال عاطفه

 احمتد  -جهانگرد فرانک// (هفتم قرن تا) صوفیه نثر متون در دوزخ و بهشت تصویر بررسی

 343 ........................................................................................................................................سرگروئی حاجبی

 343 ........... چاو الحسن// مشروطه دورۀ در رانیا یادب تحول در ها مجله و دیجرا گاهیجا یبررس

 342 ..........................یحاجت هیسم// شاهنامه دارابِ داستان در قهرمان سفر یالگو كهن یبررس

 334 .......   یانیک نیحس -پور حسام دیسع// خیام رباعیات عربی ی ها ترجمه بر فیتزجرالد تأثیر
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 متار،  و متوش  یداستتانها  بتر  هیت تک بتا )نامته  مرزبتان  و ودمنه لهیکل نیب داستان ساختار ةسیمقا

 عبتداهلل // (شتغال  و گترگ  و زاغ و آهو و ادیص مار، و زاغ راهزن، انباز سه ،یماه و خواریماه

 333 .................................................................................................. راد یگلشن یمهر -یرعلیم زاده حسن

 339 ........................................ یدستجرد زاده حسن افسانه// رزادیپ ایزو یداستانها در ینمادپرداز

 331 .....................یشهباز آرزو -ینیحس میمر// محمود احمد ها، هیهمسا رمان یستیماركس نقد

 333 ........................................... ینیحس محسن دیس// یگرج زبان بر  یرانیا یزبانها ریتأث یبررس

 در تهتران  یادبت  یانجمنها نیبرمهمتر دیتأک با) یادب یانجمنها در شعر نقد یارهایمع یبررس

 333 ..................................................... ینیحس محسن دیس// (یشمس یهجر چهاردهم قرن اول مهین

  نیغالمحستت -ینیحستت ستتارا// یمانیستتل سیبلقتت اثتتر یبتتاز خالتته رمتتان یستتتینیفم نقتتد

 333 ............................................................................................................................................. زاده نیغالمحس

 332 .................................... ینیحس میمر// یفارس کیكالس اتیادب در( Archetypes)یازل صور

 394 .......................................... قتالی حسینی فاطمه// كوچولو شازده در نهعارفا حقایق تریناهلی

 393 .................................... حقشناس شهربانو// نامه خاوران در یمردم یباورها بازتاب و گاهیجا

-یآباد حکم محمود// (نوجوان و کودک اتیادب در) یرضو یداستانها شناسانة ختیر لیتحل

 399 .............................................................................................................................................. ینددرب شهزاد

 391 .................. یداود اتیح فاطمه// یآتش منوچهر اشعار در فیتوص یانیب یها وهیش یبررس

 393 ............................................ سردرود درزادهیح حسن// بهاءولد معارف در« ذكر» یعرفان مقام

 ینیحست  مژگتان  -یدریت ح یعل// دانش اریع تا مهابهاراتا از شغا  و ریش باب یجیتدر ریس

 393 ............................................................................................................................................................. یچگن

 یدریت ح تتا یآز// یاهیناح ییایجغراف دگاهید از هیصفو دوره در یفارس زبان گستره یبررس

 393 ........................................................................................................................................................... یهنگام

 393 ............................................ یدریح میمر// یاحمد رضا احمد كودكانه یداستانها در رنگیپ

 محتشتم  -یختاتم  هاشتم  دیست // یساعد  گلساتان  و دانا اوشنر اندرزنامه یشباهتها یبررس

 393 ..........................................................................................................................................................یمحمد

 392 ......................................... یخادم اهللروح// یسعد گلستان در یحقوق و یفقه مسائل یبررس
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 314 ......................................یخادم اهللروح// یاضیب دشت یول محمد موالنا وانید نقد و یمعرف

 313 ................................................. یخادم اهللروح// رانیا خیتار مسائل یبعض به همگر مجد نگاه

 319 ........................................................... یزارع فاطمه -یخادم اهللروح// شاهنامه و یدگلیب یصباح

 میمتر  -خجستته  فرامرز// یوسفی محمدرضا یداستان آثار در كودكان كار ییبازنما یبررس

 311 ............................................................................................................................................................. یدیزب

 //آن یجهان و یرانیا یشفاه یتهایروا و یفردوس شاهنامه در گشتاسب داستان به ینگاه

 313..................................................................................................................................................... شیخد پگاه

 313 ..................... بهرامی سمانه -اخالقتی اکبر -خراسانی محبوبه// سنایی غزلهای آوایی تحلیل

 313 ............................. یحجت اسری -خراسانی محبوبه// یزیتبر صائب از یغزل انهیگراشکل نقد

 313 ...................................................................................... خردخورد هیفوز// كودک شعر در یپژوهش

 313 .... یصادق عمران-یآباد خرّم یالهد بنت// نوجوانان و كودكان یداستانها در نماد یبررس

 اختوان  یمهتد  یسترودهها  بر هیتک با) جهان اتیادب در زمان اعتبار و ارزش یقیتطب یبررس

 312 ....................................................... یمانیسل درضایحم -یخسرو دیناه// (کیهرئ رابرت و ثالث

 -بیشک یخسرو محمد// پور یپارس شهرنوش «یآب عقل» داستان به ینستیفم یکردیرو
 334............................................................................................   مدرس اشرف یگل -یلیتحص یصادق طاهره

 333 ....................................... بهارلو ریام -کار خط میمر// یشابورین عطّار آثار در مجاهده و جذبه

 یلت یخل میمتر // یرصاادق یم جماا   از هاا  شکساته  نیا یستیرئال داستان در یمانند قتیحق

 339 ................................................................................................................. سومار یخان احسان -غیجهانت

 331 ....بختیاری رزمجو شیرین -جهرمی خلیلی الهام// «آفتاب»سمبلِ تا «طلب» تایپِ آركی از

 333 ....................................................... میا خواجه احمد// یكاش بر نیبلور ساغر شکسته یهاجلوه

 ستیدمهدی // پتور  یروانت  رویت ومن دانشتور  نیمیست  آثتار  در عامه فرهنگ یها کودکانه یبررس

 333 ....................................................................................................................   حیدری پروین -خیراندیش

 333 .................... یدارائ نبیز// «سوخته نیزم» رمان یمبنا بر محمود احمد یدئولوژیا یبررس

 یمعناشناسا  نشاانه  لیا تحل اساا   بار  (ع)میاباراه  حضارت  داستان در انسجام ییبازنما

 333 .................................................................................................................. مقدم یداود دهیفر// یگفتمان

 333 ................................................................................ یدرّ زهرا// ییبها خیش وانید ییمحتوا لیتحل
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 -لیقتوان  صتدیقی  جتواد  -دهقتان  یعل// شاملو احمد اشعار در الگوهاكهن لیتحل و یبررس

 332 .................................................................................................................................................... یزارع هیرق

 -دهقتان  یعلت // یعرفاان   متاون  در یاصل موطن به بازگشت یالگو كهن وتحلیل بررسی

 334 ........................................................................................................ یرجب مسلم -لیقوان صدیقی جواد

 333 ..................................................................................................... انیدهقان جواد// مشروطه طنز در زن

 339 ..... کیگز یقاسم رایسم -دهمرده یدرعلیح// سهراب و رستم داستان در یشینما یتهایقابل

 مشتروطه،  نهضتت » بر هیتک با نرایا یانقالب یانهایجر در یداریپا  جلوه نیتر برجسته ،یندارید

 331 ............................ یکشاورز یکبر -دهمرده یدرعلیح// «مقدس دفاع و یپهلو منحوس میرژ

 333 ............................................................. دیکلو نازلی// قابوسنامه در آن نهیشیپ و یادب یپرداز هینظر

 فاطمته  -عمتران  ایت ن حیذب هیآس// سلمان سعد مسعود اشعار مجموعه در دیخورش یالگو کهن

 333 ........................................................................................................................................................ یمنصور

 گانته ی نیحست  -عمتران  ایت ن حیذبت  هیآست // آهنگر «کاوه» امیق در یمل یداریب و یداریپا عوامل

 333 .................................................................................................................................................................مهر 

 333 ............ یمالعباس فاطمه -عمران این حیذب هیآس// اریشهر یها غزل در یهنر قول نقل یبررس

 محماود  خیشا  شااهکار  بار  یا رهیا نظ عناوان  باه  راز گلشن با یبردع گلشن ازهار ةسیمقا

 333 ...................................................................... دیجد انداب یهاد میرح -یحیذب رحمان// یشبستر

 میمر -دیجد انداب یاده میرح-یحیذب رحمان// یكرمان یخواجو ةگوهرنام یخیتار ارزش

 332 ............................................................................................................................................................ ییکسا

 334 ............................................................. برزگر هیمرض -یحیذب رحمان// یسعد اتیغزل در تضاد

 333 .................... یدار جلوه ونسی -یحیذب رحمان// یکاش حسن وانید در ثیحد و قرآن یتجلّ

 339 ................................................................ ذوالفقاری حسن// منظوم امثا  رییتغ و تحریف و مردم

 331 ........................................... رادفر ابوالقاسم// دهم سدۀ در فردوسی شاهنامة مصوّر های نسخه

// یالحلا  نیالاد  یصاف  و یرازیش یسعد انیم معشوق ووصف عاشقانه یرهایتصو سهیمقا

 333 .................................................................................................................................................... رحمه بسام

 آزیتتا  -زنگنته  رحیمتی  ابتراهیم // منزوی غز  در معنایی و تركیبی پارادوكس انواع بررسی

 333 .............................................................................................................................................................. نجفی
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 حستنک  داستتان  بتر  هیت تک با یهقیب خیتار و مدرن داستان در یپردازتیشخص یقیتطب یبررس

 333 ............................................................. یسنگان هادفر  -یموصل رضا -یمیرح یمهد دیس// ریوز

  ستعید  -محمّتدی  ابتراهیم  -رحیمتی  مهتدی  ستیّد // شتیرازی  ستعدی  دیتدگاه  از احسن نظام

 333 ......................................................................................................................................................... شهروئی

 333 ................................ جهرمی خلیلی الهام -بختیاری رزمجو شیرین// رند گری یم«طنز» سعدی

 332 ..................................... انیفیشر یمهد -رضاپور سارا// ساز انیكردجر ،یكرمانشاه یسروخ

 یمهتد  -رضتاپور  ستارا // یعراقت  ستبک  برجسته شعرشاعران در یحماس یتهایشخص یبررس

 334 .......................................................................................................................................................... انیفیشر

 333 .............یپرندان رضازاده رهزه// یریمش دونیفر شعر در ریتصو و یعاطف نهیزم یهماهنگ

 معصومه -رضایی حمید// كودک منظوم ادبیات در مشاغل صفتهای كاربرد تحلیل و بررسی

 339 ............................................................................................................................................................ قاسمی

 باا ) رزادیا پ ایا زو اثار   «پااک  دیا ع باه  مانده روز کی»  داستان بر شناسانه سبک یلیتحل

 331 ........................................................................... ییرضا هیمرض// (یانتقاد یشناس سبک تیمحور

 333 ..........................................   ییرضا یمحمدعل// رانیا معاصر اتیّادب با مترجمان ییآشنا تیّاهمّ

 333 ..... جبّاره میعظ -ییرضا نبیز -ییرضا هیسم// «ریپذ جانیه و ابرازگر تیشخص» یخاقان

 فردوس -ییرضا دیحم -نوربخش محمد دیس// نامه انسان رساله حیتصح و یبررس ،یمعرف

 333 ............................................................................................................................................................. یمراد

 هیستم // (ناصركشااورز  و رحماندوسات  یمصاطف ) شاعر  در اماروز  جهان عناصر یبررس

 333 ........................................................................................................................... رضازاده دهیسع -ییرضا

 332 ............................................................... انیرضوان هیقدس// محور مؤلف نقد مثابه به یسینوتذکره

// ( گلادمن  نیلوسا  ینیتکاو  ییساختگرا بر دیتأك با)  یادب نقد به یشناخت جامعه کردیرو

 334 ...................................................................زاده ییدارا یعل -دهکهان یعمران سجاد -یرض داوود

 333 ...................................................................... رنجبر محمود// یهند سبک شعر در فولکلور یبررس

 339 ... یحانیر آتنا -یروحان مسعود// یومولو نیفلوط یها شهیاند در اخالق بیتهذ سهیمقا

 331 . ییآهنگرکال غالمپور الیل -روحانی مسعود// یشبستر راز گلشن در یکیهولوگراف جهان

 -پور یروح محدثه دهیس// یسعد و هیسا یغزلها(عروض)یرونیب یقیموس سهیمقا و یبررس
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 333 ................................................................................................................................... بند زنّار كشِ یدُرد

 333 .......................... یروزبهان دیسع// «ییبها خیش یعرفان شهیاند و دهم قرن عرفان در یریس»

 دیجمش// یشعوب سندگانینو و شاعران آثار در یداریپا اتیادب نییتب و هیشعوب نهضت یاکاوو

 333 .............................................................................................................................................................. روستا

 333 ...................... یانیرو دیوح// یمشهد باذ  یدریح حمله در عیبد اتیكنا و المثلها ضرب

// یكادكن  یعیشاف  و جیوشا ی ماین اشعار اسا  بر «شاعر و شعر» هیبنما یسهایمقا یبررس

 333 .......................................................................................................................................یاهل نییرو پروانه

 پروانه// میمفاه ثیح از یكدكن یعیشف و جیوشی ماین اشعار نینماد وجه یسهایمقا یبررس

 332 ................................................................................................................................................... یاهل نییرو

 324 راد یساجد محسن دیس//یهجر دهم قرن رد یفارس شعر با آن وندیپ و یمذهب یقیموس

 جنتگ  طنتز  مجموعته  ،یپژوهت  نمونته («طبعانته  شوخ» آثار) «نگاشتها شوخ یسنج سبک» نظرگاه

 323 ...................... ییطوبا فاطمه -یفیشر سادات دیدفرشیس// ییصحرا اکبر از «یدربست برانکارد»

 329 . یگیب حسن غالمعباس -یساالر قاسم// ییبخارا یالیخ وانید در هیتشب انواع در یا مطالعه

 فتروزان -یستاالر  قاستم // پاور  یروانا  رویا من  و رزادیا پ ایزو آثار در زنان مسائل سهیمقا

 321 ............................................................................................................................................................. ینجف 

 323 ................................. دانشور نبیز -یساالر قاسم// شب کی و هزار در حکومت و استیس

 //پارسونز هینظر اسا  بر كلهر بایفر هرداد بازگشت در یتیجنس ینقشها یبررس و لیتحل

 323......................................................................................................... یرمضان افسانه -یانیسامخان اکبر یعل

 323 ....................................................................................... ستوده غالمرضا// الهام بر یمتک یتهایخالق

 323 ........................................... ییمرتضا جواد -فر یسعادت زهرا// ینظام نامه اسکندر در استعاره

 323 .................. دن عبداله دکتر -سعیدی سهراب// سرایی مرثیه میدان پهلوان قضائی حسینعلی

 دیتتناه -یمانیستتل درضتتایحم// یبهمناا یدعلمحماا یساارودهها در یهنااد ساابک یردّپااا

 322 ....................................................................................................................................................... یخسرو 

 944 ............ کیچی زهرا -سنچولی احمد// نوجوانان و كودكان داستانی ادبیات در اجتماعیّات

 -یوشت ایس صتابره // (مزمال  ۀساور : پژوهانه مورد ةمطالع)  قرآن از معاصر ترجمه پنج نقد

 943 ......................................................................................................................................... نژاد یصفر عفت
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 - یفیشتر  هیمک -یاوشیس صابره// ابونوا  و حافظ شعر در«  زهد»  مفهوم یقیتطب یبررس

 949 .............................................................................................................................................. یدریح شهرام

 لته ها// رینولادز  پیتار  نقطه  داستان یشناخت جامعه لیتحل و نقد و روایتمندی ابعاد یبررس

 941 ........................................................................................................................................ ینوبندگان یینایس

 943 .......................................... یشادپ محبوبه// (راهکارها و مشکالت) یفارس رمان شدن یجهان

 943 ....... ییمرتضا جواد دیس دکتر -شرف اهلل یول// یفارس ادب در یدوان نیالد جال  گاهیجا

 943 ...................   صفا پروانه - پور فیشر اللّه تیعنا// یغزنو ییسنا وانید در ایدن حبّ هشنکو

  -یبراتت  یقدس -فر یعتیشر اکبر یعل دیس// یمولو اشعار در ها  الگو كهن وتحلیل بررسی

 943 .................................................................................................................................................. یرجب مسلم

 943 .......................................................................... زنوزق یشعبان یول// شمس غزلیات در نوستالژی

 942 ........................................................ شفاعی آرش// «سلوچ خالی جای» رمان در توسعه تصویر

 934 .......................  بهارلو ریام - بایشک ابوالفضل// شاهنامه در گروهی برون پیوندهای بر تحلیلی

 933 .......................................................... یاحمد پور یشهاب ثریّا// مقدّ  اعدف ادبیّات در شجاعت

 939 ............................................................................. یصابر نسا فاطمه// شاهنامه زنان  انیالگو كهن

 صتاحب  ستارا // کیا هرئ رابارت  و یرودك اشعار در فرصت اغتنام  مفهوم یقیتطب سهیمقا

 931 .......................................................................................................................... زاده محموداطهری  -هنر

 اتیا ادب حاوزه  برتر یرانیا سندهینو ده از یداستان اثر ده در یپرداز نماد لیتحل و یبررس

 933 .....................................  غیصا سهاد -زاده صادق محمود دکتر// هشتاد دهه نوجوان و كودک

 933 ............................ یمیکر جهیخد -یصادق یعل// البالغه نهج و قرآن از شاهنامه یریرپذیتأث

 «نبود یکی بود یکی» مجموعه بر «اصفهانی بابای حاجی سرگذشت» نثر سبک تأثیر بررسی

 933 ..........................................زاده مندنی محبوبه -تحصیلی صادقی طاهره// جمالزاده علی محمد

 933 ....................................................................... نژاد یصادق نیرام/ یشروان یخاقان وانید در بغداد

 933 ینقدعل یصادق الیل// كنون تا اسالم از شیپ عرب، جهان در اتیادب گذر در زن ریتصو

 یصادق الیل// ییدانا علم، پژوهانه مورد موضوع یعرب و یفارس المثل ضرب یسبک سهیمقا

 932 ........................................................................................................................................................... ینقدعل
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 لیا خل و جیوشا ی ماا ین یقا یتطب یبررسا  عرب، و یفارس اتیادب در ققنو  اسطوره یتجل

 994 ................................................................................................................... ینقدعل یصادق الیل// یحاو

 993 ......ینقدعل یصادق الیل// یحاو لیخل و جیوشی ماین یشعر یها هیدرونما یقیتطب یبررس

 ینظتام  و یخرجترد  یهتاتف  نیریشت  و خسترو  منظومته  در یداستان عناصر یا سهیمقا یبررس

 999 ........................................................................................................................ یصادق معصومه// یگنجو

 991 ................................. یصادق یعل// طهمورث و هوشنگ یپادشاه زیانگ بحث اتیاب یبررس

 بتزرگ  دیستع  -صالح حلوه// یعرب یوكشورها رانیا در كودكان اتیادب تحو  ریس یبررس

 993 ........................................................................................................................................................... یگدلیب

 ناصتر  -یصتالح  ستا یپر// واژگاان  و حاروف  یرسااز یتصو در یخاقاان  یهنر یشگردها

 993 ....................................................................................................................................................... کوبختین

 //هشتاد دهه ونوجوان كودک مصوّر یداستان اثر هفت در یپرداز نماد لیتحل و یبررس

 993....................................................................................................................................................... غیصا هادس

 993 ............ یصدرائ هیرق// یبافق یوحش وانید نیبر خلد اتیحکا در یانتقاد گفتمان لیتحل

 اصتغر  یعلت  -لو بیحب ییمحمدصفا// یدانشگاه ینقدها در ینیرزمیز یشعرها یبررس لزوم

 993 ............................................................................................................................................................ یریبش

 992 .. یانیآل هیرق -ییصفااستاد // فاتریر کلیما هینظر براسا  «كالغم هنوزدرفکرآن»نقدشعر

 914 ........................................... یصالح عسگر// یبافق یوحش وانید در ییترسا اشارات بازتاب

 عستگر // میكل و د یب شعر در یاسشن سبک و یادب نقد اصطالت و میمفاه بازتابِ یبررس

 913 ............................................................................................................................. رادیفروغ امیپ -یصالح

 نترگس  -یصتالح  عستگر // یباافق  یوحشا  شعر در رانیا یریاساط یتهایشخص و عناصر

 919 ......................................................................................................................................................  مرادگنجه

 911 .............................................. مقدم یصالح الیسه// یداریپا یقیتطب اتیادب تیاهم و كاركرد

 فاطمته  -مقدم یصالح الیسه// یالزهاو یصدق لیجم و یسپهر سهراب شعر در معاد و مرگ

 913 ............................................................................................................................................................. ینگار

( فیا رد) یكناار  یقیموسا  در حاافظ  از یجا یاله نیحاز  و( ره) ینیخم امام یریرپذیتأث

 913 ....................................................... یریام اکرم -قدمم یصالح الیسه// تیترامتن هینظر براسا 
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 قترون  اتیت ادب و متتون  در اتیادب و خیتار نسبت نییتب در یا استعاره تیواقع مفهوم کاربست

  //(یمسعود الذهب مروج در متوکل قتل یماجرا یبازخوان ،یمورد نمونه) یاسالم نینخست

 913.....................................................................................................................................   یگرج انیامیص ریزه

 913 ............................................. ضرونی اله قدرت// بهمنی محمدعلی سپید و نیمایی اشعار بررسی

 محمتد  حنتان // (نیالقصار  نیبا : او  جلد)  هیالثالث و خانم آهو شوهر رمان در زن یمایس

 913 ..................... روشنفکر یکبر -زاده نیغالمحس نیغالمحس -کوبختین ناصر -طاحون یموس

 912 ......................................... زاده طالب نهیسک// نثر یسادگ بر مشروطه عصر یسیسفرنامهنو ریتأث

 934 ................... یطاهر اهلل قدرت// الکان ژاک و موالنا هینظر در «واقع امر جهان و نینماد نظم»

 زهترا // (یغزناو  محماود  سلطان تیشخص تیمحور با) موالنا یداستانها ةیبنما و هیدرونما

 933 ................................................................................................................................ نو قلعه یطاهر سادات

 939 .. نو قلعه یطاهر سادات زهرا// کافیل یشناخت یالگو ةیپا بر اخبار در استعاره به ینگاه

  النتاز  -یفیطتا  رزادیشت // پسارانش  و فریادون  داساتان  در اسااطیری  ساختارگرایی تحلیل

 931 .......................................................................................................................................................... خجسته

 تلاخ  شاکر  رمان در طنزپردازی شگردهای به نگاهی) زندگی پارادوكس نمایش تلخ، شکر

 933 ........................................................................................................... طالئی مولود// (شهری جعفر اثر

 933 ..................................................... یطهماسب دونیفر// یخاقان شعر در مخاطب و موضوع نقش

-یطهماسب دونیفر// یكاشان میكل شعر دررانسان سرنوشت در رگذاریتأث یها فیموت یبررس

 933 ................................................................................................................................................ییرزایم فروغ

 سترا ی// (یهقا یب خیتاار  ینامها محمود یمعرف) یهقیب خیتار در یپرداز تیشخص بر ینقد

 933 .............................................................................................................................................. زاده یطهماسب

  //( استعاره و هیتشب) یبالغ دگاهید از یسعد و یمنوچهر اشعار در عتیطب وصف ةسیمقا

 933...................................................................................................... یمیرح یدمهدیس دکتر -یفیظر نیحس

 932 .......................................... یعامر اتیح// یشناخت یکردیرو ،یدرمثنو یریتصو یها طرحواره

 934 ............................................... انیحاج جهیخد -یعامر اتیح// مقد  دفاع شعر یشناس واژه

 933 ...................................................................................... ییرضا یعامل میمر// یرانیا دم دهیسپ رمان

 یعل -ملکشاه پور یغن احمد -جامخانه یعباد رضا// یعقوبی البلدان كتاب یبررس و نقد
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 939 ......................................................................................................................................................نژاد رستم 

 یهتد // حاال   یآرا و یعربا  ابان  «وجاود  وحادت »  هینظر انیم ارتباط نییتب و یبررس

 931 ........................................................................................................................ یزارع منوچهر -زاده عرب

 یهتد // (كاربن  یهاانر  و ونینیماس یلوئ) مستشرقان اتینظر نهییآ در «كامل انسان» هینظر

 933 ...................................................................................................................... یزارع منوچهر -زاده عرب

 933 ..............   یمیکر هیآس -یعالم ذوالفقار// شاهنامه یالحاق داستان سه یها هیدرونما یبررس

 933 ...   قوانیل یقیصد جواد -مقّدم یعلو اریمه// ژنت ژرار دگاهید بر دیتأك با هیصوف طبقات

  یقدست -مقّتدم  یعلتو  اریت مه// ژنات  ژرار دگاهیا د بر دیتأك با یریگلش احتجاب شازده نقد

 933 .............................................................................................................................................................   یبرات

 جواد -مقّدم یعلو اریمه// یمعنو یمثنو از ییداستانها در ژنت ژرار دگاهید از زمان تیروا

 933 ............................................................................................................................................   قوانیل یقیصد

 932 ............. آذربار ایثر -زادهیعل ناصر// كافکا مسخ و كور بوف در تاناتو  و ارو  یبررس

 934 ................................ یمیعل ماندانا// سمیفرمال دگاهید از صنعان خیش داستان لیتحل و هیتجز

 933 .......................................................... یغفور رضا// یهند سبک شاعران شعر در یاجتماع طنز

 939 .................................. نژاد یفراشاه اسری -ییغالمرضا محمد دکتر// نیریش یخیتار خاستگاه

 کشتف  ه،یریقشت  رستالة  بته  ینگتاه  بتا ) پتنجم  قترن  عرفانِ در محبّت و معرفت رابطة یبررس

 931 .................   زاده نیغالمحس نیغالمحس -ییغالمرضا فرزانه// (سعادت یایمیک و المحجوب

 933 ...... یاریبخت میمر -ملکشاه پور یغن احمد// یبافق یوحش اشعار در ینوستالژ عوامل لیتحل

 933مرضیه نگهبان مروی.............. -زن؛ نمادی از انسان کامل در حدیقه سنایی// مهبود فاضلی

 939.......................آفرینش در ادیان الهی و اساطیر ملل مختلف// مهبود فاضلی.............داستان 
 933 .................................................. کفاش یفرامرز حانهیر// شاهنامه در ندختیس تیّشخص لیتحل

 یرصتف رضا// یمردان نصراهلل و یگرمارود یموسو یعل دیّس اشعار در بانوان یبانو یمایس

 932 ............................................................................................................................ مهربان نبیز -یباریجو

 فرصتتی  رضتا // تاریخ و اساطیر برادركشیهای با آن مقایسه و شاهنامه برادركشیهای تحلیل

 934 ...........................................................................................................................افرابندپی علیا -جویباری
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 یفرصت رضا// یمردان نصراهلل و یگرمارود یموسو یدعلیّس اشعار در عالم مرد ریش یمایس

 933 ............................................................................................................................ مهربان نبیز -یباریجو

 رضتا // یمردانا  نصاراهلل  و یگرمارود یموسو یعل دیّس اشعار در رحمت آور امیپ یمایس

 939 ............................................................................................................. مهربان نبیز -یباریجو یفرصت

 میمتر  دهیس// هیونیاف رسالة ه؛یصفو دورۀ یشکپز متون از یکی در زیآم اطیاحت عبارات یبررس
 931 ........................................................................................................................................................... یفضائل

 933 ...........................................................  فالح نینسر// عمل تا هینظر از یعمل نقد یشناس بیآس

 933 ....................................................................................... قازان یعل// هیریقش ةرسال ةترجم یبازنگر

 شریف، ییمین عباس آثار در) کودک منظوم ادبیات در پرندگان صفات ربردکا یبررس و تحلیل

 -یقاسم معصومه///( رسولیان بنفشه و نیا قاسم شکوه کشاورز، ناصر رحماندوست، یمصطف
 933................................................................................................................................................... رضایی حمید

 -وایرعلیقالتد   دایت آ// کهتن  یداستتانها  در «کامجو و وفایب زنان بارۀ در» ةیبنما یقیتطب یبررس

 933 ......................................................................................................................زاده نیغالمحس نیغالمحس

 شاعر  یزباان  ییناوگرا  بر هیتک با مصدّق دیحم شعر در  صفات ساختار  و گاهیجا یبررس

 933 ....................................................................................... زاده حسن معصومه -یقانون حمیدرضا// او

 932 ................................... قائمی فرزاد// یقهرمان رمانس هب یمل حماسة از گذار دورۀ دهم، قرن

 ةیا نظر کیا  كااربرد  یشناسا  بیآسا  اسااطیر  بادخوانی  یاا  تاریخی مغالطة مادرساالری،

 934 ........................................ قائمی فرزاد// (یستینیفم و یااسطوره نقد)یادب نقد در یانسانشناخت

 933 ............................. یاحمد محسن -یقباد ینعلیحس// یادب متن و دمنتق انیم یگفتمان رابطه

 و جامعاه  در آنهاا  نقاش  و(یولا ) عرفاان  و( اماام ) عیتشا  در كامل انسان یقیتطب یبررس

 939 ........................................................................................................... یباریجو یقربان کلثوم// استیس

 931 .......................... پور یقل میمر -پور یقل نینسر// یدگلیب یصباح وانید در انهیعام یباورها

 933 .......... یویعُد یقنبر عبّاس// یاریبخت ی عامّه اتیّادب و ازفرهنگ ییهاگونه در عیّتش گاهیجا

 933 ................................................................ یفرامرز حانهیر -انیقوچان ایرو// سمیاومان و پور یروان

 933 .... یکاظم کاظم// یپژوهش یمرزها و هیپا میمفاه ،یداریپا اتیادب مطالعات ینظر یادهایبن

 933 ............................... یکراچ زیانگ روح// اتیادب یشناس جامعه دگاهید از یمثنو زنانِ به ینگاه
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 933 .................................................... یکرم نیحس حمدم// وفوع مکتب بزرگ شاعر ،یرازیش یلسان

 932 ....................................... یمیکر فرزاد// رانیا نو شعر یریتصو ساخت در نمادها رمزگان نقش

 924 ....................................... یصادق یعل -یمیکر جهیخد// البالغه نهج از یسعد نیتضم و حیتلم

 اکبتر  یعلت // صافّارزاده  طااهره  شاعر  یفضاا  سااخت  در آن نقاش  و ماذهب  بر یلیتحل

 923 ................................................................................................................................................... نهاد یکمال 

 -یکنعان میابراه// یمعناشناخت -نشانه دگاهید اسا  بر «ارتیز» نماهنگ یگفتمان لیتحل
 929........................................................................................................................................... یلیاسماع عصمت

 921 ............ حسامپور سعید -کیانی حسین// خیام ترباعیا عربی های ترجمه تحلیل و بررسی

علی احمد -گراوند یعل// یبافق یوحش یغزلها در (یعروض وزن)یرونیب یقیموس یبررس

 923 ................................................................................................................................................... آباد علی پور

 923 .......... یملک فاطمه -گراوند یعل// یبافق یوحش یغزلها در معشوق و عاشق روابط یبررس

 923 ................................................ یاتیبگل عذرا// روضةالعقو  و نامهمرزبان یادب دگاهید یبررس

 923 .......................................... یگلستان نایم// یفردوس شاهنامه در یگزار خواب و خواب یایدن

  نیستر ن- گلشتنی  علیرضتا  ستید // یگورکتان  عصتر  هندوستتان  در یپزشتک  زبان یفارس زبان

 923 ........................................................................................................................................................   یاستوار

 922 .............. یدار گله اعظم //وتیال.ا .یت هینظر براسا  جیوشیماین شعر در یپرتاب استعاره

 144 ........................................................ یکاظم یمهر -یگل احمد// یفارس شعر در نهیآ الیخ صور

 143 ....................................................................................... یوز گوزل یعل// یدهک درویش یشعر زبان

 149 .......................... یمحرم نیرام -یمیصم یلطف اعظم// یرازیش حافظ یطنزپرداز یشگردها

 -یمبتارک  الیسته // ژنات  دگاهیا د براسا  ایارم رمان در ینابهنگام و زمان شکست یبررس

 141 ........................................................................................................................................... یدآبادیرش هیزک

 -یمجتوز  محمتد // پترا   ریت میوالد یشناس تیروا دگاهید از یهقیب خیتار از ماجرا سه لیتحل

 143 ...................................................................................................................................................... پارسا ثمیم

 ةواقعا  دو نیا ا یتقارنهاا  و تشاابهات  یبررسا  و حال  و ریوز حسنک برداركردن لیتحل

 143 ................................................................................................ یبهمد زهرا-یمجوز محمد// یخیتار

 143 ........................یخفر زارع رسول -یمحمد محتشم// ینظام االسرار مخزن در آگاهانه ابهام



 زبان و ادبیات فارسیهای یش پژوهشمین هماهفتـ  هرمزگاندانشگاه                                                14 

 

// خسارو  ناصار  و یسیساتان  یفرخا  :شاعر دو كالم در متخاصم حکومتهای زوا  آرزوِِی

 143 ....................................................................................................................................محمدی علی محمد

 143 ..............................................................................یمحمد نیحس// یفن نثر انسجام در هیكنا نقش

// (9531تاا 9531ازساا  ) رانیا ا ناویس داساتان  زنان های داستان در جنگ موضوع یبررس

 142 ....................................................................................................................................... محمودی معصومه

  معصتومه  -یمحمتود  رالته یخ// (حتافظ  از یتت یب شترح  بته  یانتقتاد  ینگتاه ) فلک سبز مزرع
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 به نام خداوند جان و خرد

 پیشگفتار 

همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی در واقع گردهمایی عمومی و ساالنه استتادان  

و پژوهشگران حوزه زبان و ادبیات فارسی است؛ از این رو به موضوع خاصی محتدود  

بتان و ادبیتات فارستی، ستخن     های ز ای از حوزه نشده است تا هر محققی در هر شاخه

ای دارد بتواند آن را در این همایش مطرح کند؛ همچنین این امکان فراهم شود کته   تازه

همه استادان و محققان این حوزه بتوانند در آن حضور یابند و دربارۀ مسائل مختلف به 

 بحث و تبادل نظر بپردازند.

ه صتورت تخصصتی   اما اگر چه اصل این همایش عمتومی استت، نشستتهای آن بت    

شود که مطالب مطرح شتده بته نقتد و     ای اداره می شود و هر نشست به گونه برگزار می

بررسی گذاشته شود؛ عالوه بر آن در هر سال با توجه به مباحث روز و عالئق دانشگاه 

 شود.  برگزار کننده، یک یا چند موضوع نیز به عنوان موضوع ویژه همایش مطرح می

عال اکنون هفتمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارستی بته   به یاری خداوند مت

همت و همکاری اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی و مسئوالن گرانقتدر  

 شود. دانشگاه هرمزگان، در دانشگاه مذکور برگزار می

انجمن زبان و ادبیات فارسی ضمن قدردانی از همتة دانشتگاههایی کته همایشتهای     

داند از همه استادان و دانشجویان و پژوهشگران  اند، وظیفه خود می زار کردهقبلی را برگ

اند سپاسگزاری کند؛ همچنتین از   عزیزی که با ارسال مقاله در این همایش شرکت کرده

ها یا سایر امور علمی و اجرایتی   همه کسانی که در برگزاری این همایش و داوری مقاله

 اند تشکر نماید.  گان صادقانه کوشیدههای تهران و هرمز آن در دبیرخانه
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دریغ و مسئوالنه سرکار خانم دکتتر نجمته دری    ناسپاسی است اگر از کوششهای بی

خصوص جناب  های مسئوالن محترم دانشگاه هرمزگان به دبیر محترم همایش و همراهی

 گیریهای مجدانه و خستگی ناپذیر سرکار خانم افسون قنبتری  آقای دکتر نوحه گر و پی

در اینجا یاد نکنیم. یا از سرورانی همچون دکتر محسن حسینی مؤخر، دکتر قتدرت الته   

طاهری، دکتر محمد دانشگر، دکتر حسن ذوالفقاری، دکتر احمد امیری خراسانی، دکتتر  

محمد حسین کرمی، دکتر اسداهلل نوروزی که دبیتران نشستتهای ویتژه تخصصتی ایتن      

ان و ادبیتات فارستی دانشتگاه هرمزگتان نتام      اند همچنین اعضای گروه زب همایش بوده

نبریم؛ اگر چه  کسانی که باید از آنان یاد شود بسیارند و البتته نتام بتردن از همته آنهتا      

خارج از حوصله این پیشگفتار است. امید است با ذکر نام آنان در سایر اوراق و استناد  

 همایش، این نقیصه جبران شود. 

 زاده دکتر غالمحسین غالمحسین                                                          

 رئیس انجمن زبان و ادبیات فارسی
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 تجلی نهج البالغه در كلیله و دمنه

 

  حشمت اله آذرمکان
 چکیده 
کرده است. ستفاده ااز آیات و احادیث و امثال عربی،  کلیله و دمنهدرمنشی  اهللنصر

به صورت خاص، موضوعی است که تاکنون البالغه  نهجت جمالاحادیث و استفاده از 
 مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 برده به سه نوع تقسیم شده است:البالغه  نهج در این مقاله، بهره هایی که کلیله از
و گاهی حتی کلیله هم آن را به حضرت  هست  البالغه جمالتی که اصل آن عیناً در نهج
ای است از اصل عربی آن. البته  جمالتی که ترجمه گونهت؛ علی)ع( منسوب کرده اس

گاه نحو جمله در ترجمه به هم ریخته و یا با صنایع بدیعی و بالغی آمیخته آن چنانکه 
 رو به روالبالغه را با مشکل  بازشناسی اصل جمله و یا کشف ارتباط بین کلیله و نهج

 .ن مشترک استکه در هر دو مت هستجمالتی که در آن مضمونی  ؛کند می
بررسی تجلی نهج البالغه در کلیله و دمنه در این سه بُعد و اینکه در کدام بعد 
بیشترین استفاده از نهج البالغه وجود دارد، میزان و عمق تأثیر نهج البالغه  را دریکی از 

 مهمترین متون نثر فارسی نشان خواهد داد.
 

 ر نهج البالغه در نثر فارسی، نثر قرن ششم.البالغه وکلیله و دمنه، تأثی نهج :ها كلیدواژه
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان   *
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  الدین رازیالعباد نجمنوستالژی در مرصاد

 9حشمت اله آذرمکان
 2مرضیه ربیعی

 چکیده
شناسی است، اما قرنهاست نوستالژی، اگرچه یک اصطالح پزشکی و متعلّق به علم روان

 دو سازه ت. این واژه، ازآثار ادبی بسیاری را به خود اختصاص داده اس درون مایه
به معنی درد و رنج ترکیب یافته است.  algiaبه معنی بازگشت و nostosیونانی 

های معنایی آنچه از دست رفته ت که یکی از حوزه حسرت گذشته و دلتنگی برای همه
نوستالژی است ت هماره ذهن بشر را درگیر خود کرده است. این حس  پدیده

توان گفت با  عرفان و ادبیات عرفانی نیز وارد شده و در حقیقت مینوستالژیک به دنیای 
 هبوط آدم آغاز شده است و نوستالژی بهشت، آغازین نوستالژی آدمی است. مقاله

روانشناختی ت اجتماعی را  حاضر، با روش تحلیلی ت توصیفی، ظهور و بروز این پدیده
است. نوستالژی زمان و مکان، غم  در مرصاد العباد نجم رازی مورد مطالعه قرار داده

جمعی  احوال خاص و نوستالژی خاطره شهر، نوستالژیدوری از وطن و اشتیاق آرمان
 رود. های نوستالژیک در مرصاد العباد نجم رازی به شمار میازمؤلفه

 

 جمعی العباد، نجم رازی، عهد الست، خاطرهنوستالژی، مرصاد : هاكلیدواژه

 

                                                
 h azarmakan@yahoo.com ن و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگاناستادیار گروه زبا.  0

 rabiee89@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان.  1

mailto:azarmakan@yahoo.com
mailto:rabiee89@yahoo.com
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 ی در ایران و تأثیر آن بر زبان وروا  تركی گوی
 ادبیات فارسی سدۀ دهم

 3لیالآذرنیوار

 چکیده
در این تحقیق نگرشی به دوران مهمی از تاریخ ایران است که نیک و بد احوال آن در 
وضع روزگاران بعد به تمام معنی مؤثراست. یکی از مؤثرترین عوامل، قیام شاه اسماعیل 

با چیرگی چندین قبیله و عشیره از ترکمانان که همگی صفوی بود که این قیام همراه 
گوی بودند و از عهد آن پادشاه تا قسمتی از دوران  پادشاهی شاه  خوی و ترک ترک

اثر غلبه و فرمانروایی آنان زبان ترکی،  بر عباس زمام بیشتر کارها را در دست داشتند و
ی برای نشر زبان و زبان حکمرانان و سپاهیان شد و این باعث شد محیط مساعد

 فرهنگ ترکان در ایران فراهم آمد. 
مسئلة اصلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته چگونگی رواج ترکی 

)دهم( است؛ همچنین  ادبیات فارسی و آثار این سده گویی در ایران و تأثیر این زبان بر
برادبیات فارسی نگارنده سعی دارد در این پژوهش ضمن نشان دادن تأثیر این زبان 

ای هم به چند نمونه از نویسندگان و شاعران برجستة این دوره کند که تحت تأثیر  اشاره
 اند. اند و دست به خلق آثاری به زبان ترکی زده این زبان قرار گرفته

گیرد این است که اگرچه زبان ترکی از اواخر  ای که نگارنده از این پژوهش می نتیجه 
ود، همزمان با رواج شعر و نثر فارسی، زبان ترکی نیز رواج قرن نهم شروع شده ب

های امارت و حکومت  روز این زبان در اصطالحات دیوانی و در حوزه یابد و روزبه می
 رسد. کند تا اینکه در سدۀ دهم به اوج خود می نفوذ می

نی زبان ترکی وشعر فارسی، ادبیات ایران در سدۀ دهم، اصطالحات دیوا ها:  كلیدواژه
 در شعر فارسی.

                                                
   leila_azarnivar@yahoo.comکارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی.  1
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 تحلیل چند مؤلفه پایداری در آثار شاعران پایداری

 ستایی، مهدویت و پیروزی موعود، ستایش آزادی و...()نوستالژی وطن
 

 9محمود آقاخانی بیژنی
 2اسماعیل صادقی
  5جهانگیر صفری

 چکیده
ظاهر آن، حکومت ای عام زندگی بشر مانند نزاع با طبیعت و مهابه داللت ادبیات پایداری

و قومی بیگانه، خود و جهتان متاوراط طبیعتت اشتاره دارد. شتاعران و نویستندگان )و       
کنند در قالب انواع مختلف ادبی مانند داستان، رمان، شعر، همچنین هنرمندان( سعی می
ها و عوامل را به نمایش هایی از زندگی بپردازند که این نمودفیلم و... به آفرینش صحنه

دعتوت بته   توان مبارزه با ظلم و ستم، رد. مهمترین عوامل ادبیات پایداری را میگذامی
القتای امیتد بته    ستایش آزادی و آزادگی، نوستالژی بازگشت به وطتن،   ،مبارزه و جهاد

و... نام بترد. اغلتب متتون ادبیتات پایتداری بته        آینده )ظهور منجی( و پیروزی موعود
محوری را با تکیه بر عناصر کند صلح و عدالتیپردازد و سعی ممی عواملبررسی این 
چون ادبیات پایداری، حفظ فرهنتگ عاشتورا و مهتدویت تترویج دهتد. در ایتن        مهمی

شتود کته در آثتار شتاعران ادبیتات      پژوهش به مهمترین  ادبیات پایداری پرداختته متی  
ا بیتان  ها حضوری چشمگیر دارد، و دالیل توجه بته آنهتا ر  پایداری ایران و سایر کشور

 کند.می

ستتایی در ادبیتات   هتای ادبیتات پایتداری، فرهنتگ عاشتورا، وطتن      مؤلفه  ها:كلیدواژه
 پایداری، مهدویت و آزادی در ادبیات پایداری.

 

                                                
 aghakhani46@yahoo.comفارسی دانشگاه شهرکرد.  ارشد ادبیات مقاومتدانشجوی کارشناسی  .1

 sadeghiesna@gmail.com. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد. 2

 Safari_607@yahoo.comدانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد.   .3
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 هایی از فرهنگ پایداری در تاریخ جهانگشای جوینی بررسی جلوه
 

 9مه آقانورینعی                                                              
 2سعید بزرگ بیگدلی 

 چکیده
ساز از بخشی مهم و سرنوشت تاریخی در شرح -ادبی  جوینی، اثری جهانگشای تاریخ

تاریخ ایران در اوج حاکمیت خوارزمشاهیان است؛ حکومتی که مرزهای آن از شرق به 
 احوال و یزچنگ رسید. ظهوراروپایی میهند و چین و از غرب به مجاورت سرزمینهای 

او و حوادث پس از آن تا دوره ظهور ایلخانان و فتح بغداد از قسمتهای  فتوحات و
جوینی با است. در این اثر که در قرن هفتم هجری توسط عطاملکاساسی این تاریخ 

گوناگون از هایی، جلوهشدهزده نگاشتهو سِیری غیر شتابکالمی استوار و هنرمندانه 
که در لفظ و سطوح مختلف معنا هاییقاومت موجود است؛ جلوهپایداری و مفرهنگ

جای آن از مقاومتها و ایستادگیهای که در جای طوری قابل تشخیص و بررسی است به
یافت و خود نویسنده نیز همپای توان ای میکن مغولی نشانهمردم در برابر سیل خانمان

ستیزی    موارد پنهان به مقاومت و ظلم بدیع و در اغلب هایجریان پایداری به شیوهاین
کار گرفته   پردازد. شدّت آمیختگی این اثر فاخر با فرهنگ پایداری و فنون مختلف بهمی

نگاری صرف به سمت متن شده در متن توسط نویسنده برای خارج شدن آن از تاریخ
ز متون ممتاز توان با یقین کامل، تاریخ جهانگشا را اتعهّدمدار به حدّی است که می

 ادبیات پایداری و عطاملک جوینی را از نویسندگان متعهد در این عرصه معرفی کرد.

 : پایداری در تاریخ جهانگشای جوینی، نثر کالسیک فارسی، متون تاریخی به زبان فارسی.ها كلیدواژه
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 فریدون مشیری براسا  رویکرد« كوچه»بررسی شعر 

 معناشناختی –نشانه  
 9زگارشهال آمو

 2محتشم محمدی    

 چکیده
از دهه دوم سده بیستم که زبانشناسی و ادبیات ، دست در دست هم نهتاد و مطالعتات   

شتد،   –از جمله شتعر   –شکل شناسی باعث ایجاد نگرشهای دقیقتری به مباحث ادبی 
 بررسیهای موشکافانه تری در آفرینش اثر ادبی صورت گرفته است . 

ت ها و ستاختگراها و نگتاه هتای تتازه زبانشناستان و شتکل       در کنار دقت فرمالیس
ریزه کاویهای آنان پژوهندگان را به مطالعتات   –از جمله شعر  -گرایان به مباحث ادبی

 تر و موردی تر هدایت کرده است .  جزئی
بر مبنای این پیشرفتها و دقتها ، این مقاله ، می کوشد بر اساس رویکرد معنا شناختی 

ای نقد ادبی نو به شمار می رود، به خوانش شعر کوچه از فریدون مشیری که از شیوه ه
 بپردازد .

شعر فارسی امتروز، زبانشناستی و ادبیتات امتروز، شتعر کوچته فریتدون         ها: كلیدواژه
 معنا شناختی در شعر مشیری  –مشیری، نشانه 

 
 

 

 

 

                                                
                      amuzesh49@yahoo.comکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی .1

 mohtasham@kazerunsfu.ac.ir  اه سلمان فارسی کازروناستادیار دانشگ .2

mailto:amuzesh49@yahoo.com
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 ویژگیهای ادبیات اندرزی در ایران
 9محمد آهی

 2رؤیا سیفی

 چکیده
توان گفت که اندرزها دارای جمالتتی  درباره ویژگیهای ادبیات اندرزی فارسی میانه می

کوتاه و آموزنده از شخصیتهای فرهیخته است. برخالف معمول اندرزها داستانی روایی 
نیست ولی گاهی اوقتات از چتارچوبی داستتان ماننتد برخورداراستت. گتاهی ادبیتات        

ای کوتاهی است که سرگذشت فرزانگان سرشتناس  هایی کوتاه و حکایتهاندرزی نوشته
کند. ادبیات اندرزی ممکتن استت بعضتی از ویژگیهتای     یا بی نام و نشان را روایت می
المثلها را داشته باشد. در میان ادبیات اندرزی ستاختارهایی  ادبیات روایی همانند ضرب

ایتی دارد.  دهد درجه عالی سازماندهی ادبی و چارچوب داستتان رو  هست که نشان می
کاربرد محدود آرایه های ادبی در ادبیات اندرزی بته نستبت چشتمگیر استت؛ اگرچته      
برخی از بیتها در درون متن منثور قافیه های نامنظمی دارد. برخی از سخنان آموزنده به 
صورت چیستان مطرح شده، و شماری دیگر تعبیرهتایی متنتاقن نمتا استت. رد پتای      

شتود. عبارتهتای بلنتد در    دبیات دوره اسالمی نیز دیده میاندرزهای پیش از اسالم در ا
های موجز اندرزهای فارسی های کوتاه و جملهشعر و نثر دوره اسالمی جایگزین خطابه

میانه شده است. با گذشت زمان بتدریج محتوای انتدرزها مطتابق هنجارهتای فرهنتگ     
یرفت. در ایتن نوشتتار   های استالم تتأثیر پتذ   ایرانی اسالمی شد و تا حدودی از اندیشه

ویژگیهای ادبیات اندرزی فارسی میانه و ادبیات دوره ایران اسالمی و تأثیرپذیری آنها از 
 گیرد.یکدیگر مورد بررسی قرار می

های آموزنتده در  خطابه ،ادبیات ایران اسالمی ،فارسی میانه ،: ادبیات اندرزیها كلیدواژه
 ادبیات فارسی.

 

 

                                                
 استادیار زبان و ادب فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان  .1

 آموخته زبانهای باستانیدانش  .2
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 شما  نسیم و بهار اشعار در زن جایگاه و حجاب بررسی

 
 9تبار ابراهیم ابراهیم

 2رمضانی نیما
 5پور علی سیما   

 چکیده
 نیتز  کنایه به حتی نیست؛ زن آزادی و حقوق از نامی قاجاریه، سلطنت دوره سرتاسر در
 یهاشورشت  در زنان شرکت از مشروطه اما شاعران دوره شود؛ نمیها مقول این از ذکری
 مشتروطه  نهضت ایرانی در اند. زنان گفتهها سخن آزادی راه در آنان یهالیرید و مبارزاتی
 دوره ادبیتات  در زن شتد  ستبب  امتر  ایتن  اند؛ داشتنه مبارزات عرصه در فعال حضوری
 نستیم  و بهتار  جملته  از مشتروطه  دوره شاعران. باشد داشته چشمگیر حضور مشروطه
 اجتمتاع  در ختانواده و  زن یگتاه جا و اهمیتت  به اشعارشان در تناوب به یک هر شمال

ایتن   بتود،  شده مطرح عصر این در زنان پوشش بحران اینکه به توجه با و پرداختنه اند
 زن، عفتت  و پوشتش  بته  دینتی  رژیتم، نگتاهی   خالف بر شمال نسیم و دو شاعر، بهار

 نستیم  و بهتار  اشعار در را حجاب مسئله و زن اهمیت و جایگاه پژوهش، این. اند داشته
 .دهد می قرار بررسی مورد شمال،

 .زن در شعر معاصر فارسی حجاب و شمال، شعرنسیم شعربهار، :ها كلیدواژه
 

 

 

 

 

                                                
 بابل اسالمی آزاد دانشگاه استادیار  .1
 بابل اسالمی آزاد دانشگاه استادیار. 2
  Latifi.itmanager@yahoo.com   فارس ادبیات و زبان ارشد کارشناس دانشجوی. 3
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 بازتاب اصطالحات و سازهای موسیقی در غزلیّات شمس
 

 9تبار ابراهیم ابراهیم 

 2پور ملکشاه احمد غنی
 5سپیده ضیغم   

 چکیده
مس و رابطة موالنا با موسیقی نشان در این پژوهش عناصر و عوامل موسیقایی دیوان ش

دهتد دیتوان شتمس، دارای موستیقی عتالی استت و او،        ها، نشان می شود. یافته داده می
هیجانات روحی خود را با موسیقی و شعر بیان کرده و در دیتوان شتمس از عناصتر و    
اصطالحات موسیقایی رایج بسیار استفاده شده است. مهارت مولوی در موسیقی، سبب 

ها، ابزارهتا و آالت و اصتطالحات    است که در سراسر غزلیّات، نام مقامها، دستگاهشده 
موسیقی را به طور چشمگیری به کار گیرد. تنوّع اوزان در اشعار موالنا نیز گواه دیگری 
بر تسلّط و مهارت وی در سرودن اشعار آهنگین و موسیقی غنی در غزلهای اوست. این 

کند؛ سپس به معرفی چند ساز و  یّات شمس را بررسی میمقاله، موسیقی و موسیقی غزل
 پردازد. اصطالحات و ترکیبات مربوط به آن می

موسیقی، غزلیات شمس، موالنا و موسیقی، شتعر کالستیک فارستی و     : سازها كلیدواژه
 موسیقی.
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 بررسی نقش حکومت صفویه در تغییر جریانات شعری قرن دهم

 
 9محمدامین احمدپور

 2له ضرونیقدرت ا

 چکیده
اجتماعی از جمله عوامل مهم تغییر ستبکهای شتعر فارستی     –تغییر و تحوالت سیاسی 

بوده است. این تحوالت در سطوح مختلف، باعث تغییر رویکردها و جریانتات شتعری   
 -است. پس از اینکه حکومت صفویه و در رأس آن شاه اسماعیل  اعصار مختلف شده 
هتا و   مور کشتور ایتران را در دستت گرفتت بتتدریج زمینته      زمام ا -در اوایل قرن دهم 

بسترهای الزم برای تغییر جریانات شعری این دوره نیز فراهم شد. عوامل مهمی کته بتا   
، عبتارت استت از:     گیری حکومت صفوی در تحوالت ادبی قرن دهم متؤثر بتوده   شکل

شتعر در میتان    دور شدن شعر از دربار و از رونق افتادن شعر مدحی و دربتاری، رواج 
تخصصی،   مردم عادی، رویکردهای مذهبی به شعر، از رونق افتادن شعر به عنوان حرفه

ها و محافل نقد شعر، ارتباط نزدیک با کشورهای همستایه و ... در ایتن    خانه رواج قهوه
گیری و تغییتر جریانتات شتعری     مقاله روی کار آمدن دولت صفوی و تأثیر آن بر شکل

 شود. بررسی می دهم، نقد و  سده

 حکومت صفوی، شعرقرن دهم، جریانهای شعری ها: كلیدواژه
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 عربی  هنر سعدی در سرایش قصیده
 «بغداد  در رثای واقعه» 

  1ناصر احمدزاده 
 چکیده  

هتا، ستندیت و    ها پیرامون اشعار عربتی ستعدی، ویژگتی    با وجود کمبود منابع و دانسته
ی دیتدیم کته در جستت و جتوی الفتاا بیگانته،       محتوای تاریخی و ادبی آنها، ضترور 

زبان   ای که شاید در پس پرده ی آشنای سعدی را در عربی سرایی بنمایانیم ؛چهره چهره
ایرانی پنهان مانده باشد. پرستش ایتن استت کته آیتا        و ادبیات عرب، از چشم خواننده

ر سعدی در شعر عربی همتان ستعدی در شتعر فارستی استتا در اینجتا تاکیتد متا بت         
است که در اینجتا آن را  "فی مرثیة امیرالمومنین المستعصم باهلل وذکرواقعه بغداد" قصیده
  نامیده ایم.« در رثای بغداد»
 

در رثای بغداد، انسجام متن، مفهوم قصیده در   سعدی، عربی سرایی، قصیده:ها هواژكلید
 ادبیات فارسی و عربی. 
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 واژه نامة لهجة بخارایی در تاریخ بیهقی

  1اصر احمدزاده ن
 چکیده 

شناخت هر کدام از زبانها و لهجه های وابسته یا همریشه با زبتان فارستی ، بته متا در     
دریافت محتوای متون کالسیک یاری خواهدکرد. همواره نیز احستاس نیتاز متی شتده     
است که پیشینه هر واژه از جمله ریشه ها و آبشخورهای نشاندهنده فرهنتگ نهفتته در   

یب یا کم کاربرد روشن شود . گاهی واژه دیروزین در معنتای حقیقتی یتا    واژه های غر
نخستین خود به کار نمی رود و یا در سیر تطور نتاگزیرش ، امتروز بته معنتایی دیگتر      
شناخته می شود و کاربردی دیگر نیز یافته است؛ این گونه است که شناخت ریشه های 

 نماید . قومی و فرهنگی هر واژه ، بیش از پیش ضروری می 
این مقاله برانیم تا واژه های پراکنده از لهجه بختارایی را از متتن تتاریخ بیهقتی      در 

 بیرون کشیم و گرد آوریم تا در دسترس پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی قرار گیرد . 
عنایت به لهجة بخاراییان ، نه تنها از آن روی است که اصتطالحات یتا تلفتظ ختاص     »

سته شود ، بلکه این امر سبب خواهد شد که بیش از پتیش از چهترۀ   مردم آن سامان دان
 «.زیبای زبان دری پرده به یک سو رود 

های بخارایی، زبان  لهجه بخارایی در تاریخ بیهقی، تلفظ و نگارش واژه ها: كلیدواژه
 ماوراط النهری، واژگان تاریخ بیهقی.
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سی موردی گزینی در زبان فارسی، بررمسائل وچالشهای واژه
 شناسی اصطالحات و واژگان تخصصی حوزه علم اطالعات و دانش

  1فاطمه احمدی نسب
  2شعله ارسطوپور  
  3 مرضیه سیامک 

 چکیده
انتقال دانش در هر حوزه ای از دانش از طریق پژوهش و انتقال نتتایج آنهتا بته دیگتر      

الت علمتی،  گیترد. در تبتاد  پژوهشگران آن حوزه از طریق مدارک علمتی صتورت متی   
ای برخوردار است. برخالف شعر و ادبیات،که از ابهام، واژگان تخصصی از اهمیت ویژه

گیترد در حتوزه دانتش، ابهتام و     ایهام و چندمعنایی برای خلق زیبایی هنری بهتره متی  
شود و تتا حتد ممکتن بایتد از آن پرهیتز شتود. در        چندمعنایی عیب و کاستی تلقی می

شیوه برای ایجاد شفافیت در متون علمی، شفافیت واژگتانی   راستای این مهم، مهمترین
است. اما در جامعه علمی ایران از آنجا که بیشتر علوم بومی نیست، پژوهشگران ناچتار  
به استفاده از متون خارجی هستند و در نتیجه در تألیفات و ترجمه های خویش ناگزیر 

و در نتیجته در زمتانی کوتتاه     دگزینی و معادل یابی برای مفتاهیم جدیتد هستتن   به واژه
-چندین اصطالح متفاوت را تنها برای بیان یک مفهوم وارد حوزه موضوعی ختود متی  

تر و ارتباط علمتی  کنند. با ورود این اصطالحات، واژگان آن حوزه روز به روز گسترده
لذا به منظور فائق آمدن بر مسائل و مشکالت زبتان  شود؛ بین پژوهشگران  دشوارتر می

بررسی دقیق وضعیت واژگان آن حتوزه و فراینتدهای واژه   گزینی رسی در حوزه واژهفا
 33333بتیش از   نوشتتار سازی به کار رفته در آن دانش الزم و ضروری است. در ایتن  

شناسی مورد بررستی قترار   تخصصی فارسی حوزه علم اطالعات و دانشو مفهوم واژه 
واژگان تخصصی فارسی این حوزه تعیین و  سازی بکار رفته درو فرایندهای واژهگرفته 
شده است تا دستتاوردهای آن در زمینته واژه گزینتی در ایتن حتوزه در اختیتار       تحلیل 

 مند به این حوزه قرار گیرد و گامی کوچک باشد در  پژوهشگران فارسی زبان عالقه
 راستای هرچه علمی تر شدن زبان فارسی.

 زینی در زابن فارسی، فرایندهای واژه سازی در: زبان و خط فارسی، واژه گها كلیدواژه
 زبان فارسی، علم اطالعات و دانش شناسی               

                                                
 ایانه ای مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری. استادیار گروه پژوهشی زبانشناسی ر 1
 استادیار گروه پژوهشی توسعه و ارزیابی منابع مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری . 2
 مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوریمربی گروه پژوهشی مدیریت اطالعات .  3
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 آموزش و یادگیری زبان فارسی به قزاقها بر اسا 
 زبانی تفاوتهایو  شباهتها

  9فریضه اخمتوا
 2زاده غالمحسین غالمحسین

 چکیده
)سال استقالل قزاقستان( شروع شده،  توسعه روابط فرهنگی قزاقستان و ایران که از سال

باعث شده است که نیاز به آموزش زبان فارسی بیشتر احساس شود، چون آموزش زبان 
و فرهنگ عالوه بر آنکه سبب توسعه روابط دوستانه می شود، باعث می شود برای 
در کسانی که زبان فارسی می آموزند، بازار کار علم ایجاد شود و فارسی آموزان بتوانند 
 توسعه این روابط به خصوص در توسعه روابط تجاری نقش بسیار مهمی را ایفا کنند.
در این مقاله خصوصیات دستوری و ساختار دستگاه آوایی، خط، کلمات زبان 

های اصلی آنها مقایسه می شود و ویژگی های کلی هردو فارسی و  قزاقی و ویژگی
ی دستوری که هر زبان را از زبان دیگر هاشود. همچنین بر روی تفاوتزبان بررسی می

به معرفی و اهمیت بهره گیری از آموزش و شود.  همچنین متمایز می کند تأکید می
دو زبان برای آموزش  تفاوت هایو  شباهت هایادگیری زبان فارسی به قزاقها بر اساس 
 و یادگیری زبان فارسی، پرداخته شده است.

 
 ، دستور زبان قزاقی، آموزش و یادگیری زبان فارسی.دستور زبان فارسیها: كلیدواژه

                                                
 fariza_kz@yahoo.comه تربیت مدرس. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگا 1
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس.  2
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 عطار در دیوان حافظ الطیر منطقبازتاب 

  9جمیله اخیانی
 2لو زهرا خدابنده

 چکیده
پژوهی یکی از مهمترین زمینههای پژوهشتهای ادبتی روزگتار ماستت کته شتامل        حافظ

شود.  می ای در حوزههای گوناگون شخصیت، شعر و اندیشة حافظ پژوهشهای گسترده
یکی از این پژوهشها، تأثیرپذیری حافظ از شاعران و نویسندگان پتیش از ختود استت.    

هتای فراوانتی    است، هنوز ناگفتته  ای صورت گرفته گرچه در این زمینه تحقیقات بایسته
است. آنچه  الطیر منطقهست که درخور طرح است؛ از جملة آنها، تأثیرپذیری حافظ از 

بر حافظ گفته شده است، بیشتر به داستان شیخ صنعان  الطیر منطقر تا به حال دربارۀ تأثی
که تأثیرپذیری حافظ از این مثنوی عطار بیش از این است. این  شود در حالی منحصر می

کوشد رویکرد حافظ به ایتن   پردازد و می در دیوان حافظ می الطیر منطقمقاله به بازتاب 
 پربار کردن بیشتر شعرش بنمایاند. کتاب و استفاده از مضامین آن را در جهت

 الطیر و غزلهای حافظ. : حافظ و تأثیرپذیری، عطار و حافظ، منطقها كلیدواژه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان 1

 آموخته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان دانش.  2
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 تصحیح بیتی از خاقانی

 9جمیله اخیانی

 چکیده
ترین و در عین حال، دشوارترین پژوهشهای ادبی است؛ اما  تصحیح متون کهن از ارزنده
سازی  عری مانند خاقانی که به دلیل خالقیت ویژه در ترکیباین کار در مورد دیوان شا

شود.  پردازی، بیشتر قصایدش نیازمند شرح و توضیح است، دشوارتر هم می و مضمون
دیوان الدین کزازی در تصحیح  الدین سجادی و میرجالل با وجود تالشهای ارزندۀ ضیاط

کل کنونی، قابل توجیه نیست و شود که با ش می هنوز ابیاتی در این دیوان دیدهخاقانی، 
 ای طلبد. بیت:  تأمل دوباره
 مویانی چو می بی می همه مست خراب  سرخ

 اند بر هم افتاده چو میگون زلف جانان دیده                                               
از جملة این ابیات است که توضیحات شارحان نتوانسته است گرهی از آن بگشاید؛ 

کوشد با نگاهی دوباره به  است. این مقالة می  ه مشکل اصلی بیت در تصحیح آنچراک
این بیت، ابتدا نادرستی شکل کنونی آن را نشان دهد و سپس با استفاده از یکی از 

 بدلهای عرضه شده برای این بیت، شکل صحیح آن را اثبات کند.  نسخه

 صحیح در ادبیات فارسیخاقانی، شعر کالسیک فارسی، نقش تها: شعر واژه كلید
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 تحلیل الگویی نمودهای رمانتیسم در شعر سپهری
 «(صدای پای آب»)با تمرکز بر شعر

1سیما ارمی او   
 چکیده

بینی و سبک شعری سپهری، شعر او را به اصول و مبانی مکتب زبان، نوع نگرش، جهان
دیشته و احستاس   سازد. همانندی و مناسبات گسترده میان دیتد، ان رمانتیسم نزدیک می

عوامتل جهتان   بخشتی از  سهراب با مبانی اندیشه مکتب رمانتیسم قابل بررستی استت.   
غلیتان احساستات، غلبتة    ، گراییمانند بازگشت به طبیعت و بدوی هااندیشه رمانتیست
گریتز از حتال و ستفر بته      ،ستایش کتودکی  ،مداری و انزواطلبیمن ،تخیّل، خردستیزی

که در اصول هنری این مکتب،  رسیدن به آزادیا: فردیّت و سوی جامعة آرمانی/ یوتوپی
زبانی و ساختار آثار رمانتیک بتا نظتم   ، و در نظام بصری، فکری، خاصیّت الگویی یافته

هتای  از نمودهای اصلی تبلور غلبة ناخودآگاه بتر خاستتگاه   است،داری تکرار شدهمعنی
فلستفی و   -ی ایتن مترام هنتری   روانی خالقیّت در این مکتب و وجه اشتراک زیباشناس

گرایی ناخودآگاه مؤلّف در مسیر تکرار الگوهتای ازلتی بنیتادین چتون فردیتت و      غایت
های شعر سهراب، تشرّف است. بر این مبنا و با توجّه به روح عرفانی حاکم بر درونمایه

آن  ای تحلیل کرد که منتقدان بر اساستوان ساختار الگویی شعر او را از همان زاویهمی
انتد. در ایتن جستتار، شتعر     به تحلیل الگویی زیباشناسی و نگرش رمانتیتک دستت زده  

سهراب با محورّیت الگوی سفر در دو محتور عرضتی )بتا تمرکتز بتر شتعر شتاخص        
او، ضمن تحلیل مناستبات و نظتام تکترار     "زندگی -شعر"( و طولی "صدای پای آب"

 د شد.این الگو در مجموعة اشعارش، تبیین و تحلیل خواه

: رمانتیسم و شعر، سهراب سپهری، تحلیل الگویی در شعر ستهراب، شتعر،   ها هواژكلید
 صدای پای آب.
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 مدرن در ادبیات داستانی فارسیشناسی جریان ادبی پستخاستگاه

 با تمركز بر آثار پیشتازان داستان كوتاه فارسی معاصر

 9سیما ارمی او 

 چکیده
عصر حاضر است که در ابیات نیز نمود یافته است.  پست مدرنیسم از بزرگترین مکاتب

استت، کته از جملته    عوامل متعددی در ظهور این مکتب در دنیای ادبیات نقش داشتته 
توان به گفتمانهای اجتماعی حاکم اشاره کرد کته در بافتت جامعته در    مهمترین آنها می

تأکیتد بتر    جریان است. این مقاله بر آن استت تتا ستیر ظهتور مکتتب پستامدرن را بتا       
شناسی جریان ادبی پست مدرن در ادبیات داستانی و با تأمل بر یتک نمونته از   خاستگاه

داستان کوتاه هر نویسنده به تحلیل و واکاوی بپردازد. پرسش اصلی مقاله این است که: 
مهمترین عوامل ظهور پست مدرنیسم در ادبیات داستانی چیستا آیا جامعه ایران نیز از 

ای از داستتان کوتتاه ایتن    ثیر پذیرفتها بر استاس تحلیلتی کته  در  نمونته    این عوامل تأ
شود که عناصر و عوامتل اصتلی ایتن     نویسندگان معاصر انجام شده است، مشخص می

مکتب عموماً با بافت اجتماعی ایران سازگار نیست و تبلتور واقعتی آن نیتز امکانپتذیر     
 نخواهد بود.

داستانی، آثار بهرام صادقی، آثار ستیمین دانشتور،    پست مدرنیسم و ادبیات: ها واژهكلید
آثار گلی ترقی، آثار شهرنوش پارسی پور، آثار سیروس شمیسا، آثار منیترو  

 روانی پور، آثار ابوتراب خسروی.
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 احوا  عارفان در مثنوی معنوی

 
 9خدابخش اسداللهی

 2نرگس مرادگنجه

 چکیده
بتن احمتد خطیبتی    الدین محمدبن حسینا بهاطالدین محمدبن سلطان العلمموالنا جالل

یتاد  « مالی روم»و « مولوی»و « موالنای روم»بکری بلخی، که در کتابها از او به نامهای 
آور و ستتاره  اند، یکی از بزرگترین و تواناترین گویندگان متصوفه و از عارفان نتام کرده

حب اندیشته و از  درخشنده و آفتاب فروزنده آسمان ادب فارسی، شاعر حستاس، صتا  
متفکران بالمنازع عالم اسالم است. در این نوشتار سعی بر این است که عالوه بر بیتان  

های عرفانی عالم تصوف، که مولتوی بته   های عرفانی مولوی به احوال و اندیشهاندیشه
ذکر مبانی اعتقادات آنان پرداخته است در محدوده اشارات مولوی پرداخته، و بته ایتن   

رین مباحث عرفانی موردنظر مولوی همراه با معرفی بزرگتان عتالم تصتوف    طریق مهمت
 شود.  اشاره می

 
هتای عرفتانی در آثتار    هتای مثنتوی معنتوی، اندیشته     شعر مولوی، اندیشه ها:كلید واژه

 عارفان.
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 تجدد در شعر فارسى وعربى

 
 9فیروز اسعد
 2غالمحسین غالمحسین زاده

 چکیده
 نو شعر است. هنری های رشته همه در عمیقی دگرگونی و ولتح شاهد بیستم قرن
.  است گشوده ادبیات در را ای تازه افقهای که آید می شمار به گبزر تحوالت از یکی

 اما. دارند نظر اختالف یکدیگر با نو شعر پیدایش دقیق تاریخ درباره ناقدان و مورخان
 در ادبیات حوزه در جدید ای پدیده عنوان به نو شعر که است این است مسلم آنچه
 در تحوالت و تغییر دنبال به اروپایی کشورهای حتی و عربی های کشور و ایران
 و فارسی ادبیات در یوشیج نیما توسط و آمد وجود به قدیم شعر مضمون و ساختار
 همگان به شده تثبیت صورت به عربی ادبیات در السیاب شاکر بدر و المالئکه نازک
 .شد معرفی

 اینالت نتیجه تحول وتغییری بود که در جوامع عربى وفارسى رخ داد. این تحو
 به زبان دو این در را نو شعر پیشگامان و تحول سیر و تاریخچه است صدد در مقاله
 دهد. قرار تحلیل و بررسی مورد همانندیها و اشتراکات بیان قصد

نو فارسی، شعر نو شعر نو فارسى، ادبیات تطبیقى فارسی و عربی، شعر  ها: كلیدواژه
 عربی.
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 صلح كل و وسعت مشرب در آیینة شعر سبک هندی

 

 9نرگس اسکویی

 چکیده
. تحلیل هر سبک بتدون  دارد «ساز سبک»، چون عاملی غالبی ایدئولوژیِ، هر سبک ادبی

هتایی از ایتن دستت در    تحلیلنتاممکن استت.    ،فلسفی آن - در نظر گرفتن اساس فکری
 افکتار وستامانه  ر استثناها و اشارات استوار نیست بلکه بر مجموع یک سبک بارتباط با 

شونده، ظتاهر  مدام تکرار و ثابت  به شکل ویژگیسبک  هرنگرشی استوار است که در 
سبک هندی و شعر شاعرانی از این مکتب، چون صائب، بیدل، طالب، فیضی و  شود. می

برانگیتزِ   دو اصتطالح تأمتل  عوفی و... مثال عینی یکی از چنین مکاتب ادبتی استت کته    
این شاعران ؛ در آن نمود بسیار دارد« وسعت مشرب»و « صلح کل»فلسفی، یعنی -فکری

در آثار خود، بارها از لزوم پایبندی و رعایت این دو مفهوم در ستیرۀ عملتی زنتدگی و    
ای تلویحی و ضمنی به تبلیغ این اندیشه  منش خود سخن گفته، و عالوه بر این به گونه

عنوان راهکاری مفید و کارامد برای رسیدن به اهداف عالی  چون آرامش، فضتیلت،  به 
 اند. درک حقیقت و تحقق جوامع آرمانی پرداخته

مطرح در شعر شاعران   «وسعت مشرب»و  «صلح کل»این مقاله به معرفی و ارزیابی 
 سبک هندی در سه شاخه خواهد پرداخت:

 یدایش و اهداف آنخاستگاه اصلی این دو اصطالح، علل پ -
 ها و مکاتب فکری پیشین یابی آن در اندیشه ریشه -
 تطبیق این دو اصطالح با مکاتب فکری نوین و به طور ویژه پلورالیسم -

وسعت مشرب در ادبیات،شعر سبک هندی، نقد هرمونتیکی و  و : صلح کل ها كلیدواژه
 شعر فارسی.
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 افقی براسا وحشی ب« خلد برین»عناصر اربعه در منظومه 

 «ژرار ژنت»شناسیک نظریه بیان  نظام نشانه
                                                                                                                       

  9نرجس افشاری

 چکیده 
اه نظتام نشتانه   وحشی بافقی از دیتدگ  «خلد برین»در این مقاله عناصر اربعه در منظومه 

شناسیک نظریه بیان ژنت مورد بررسی قرار گرفته است تا میزان انطباق نظریه های ادبی 
با آثار کالسیک فارسی مشخص، و نیز روشن شود که شاعران و نویستندگان متا شتیوه    

ف و استنباط آنها به خلق نظریه ش به کار گرفته اند که امروز ه کشهایی را در آثار خوی
ه منجتتر شتده استت . از جملته آثتاری کتتت    در عرصته زبتان و ادبیتات    هتای جدیتدی   

 معنایی و تالشی بترای جبتران نابستندگی زبتان    جوالنگاهتی برای توسع نظام داللتهای 
گتاهی بته    بتاد و آتتش   ،خاک ،است که در آن واژگان آب« خلد برین » منظومه است،

ا به آفترینش مفهتومی   کنش نمادین در گستره مجاز لغوی منجر شده  و رمز گشایی آنه
 دگر گونه انجامیده است.

نظریه بیان وشعر فارسی، عناصر اربعه در شعر فارسی، خلد برین وحشتی   ها: كلیدواژه
 های جدید ادبی با شعر فارسی. بافقی، تطبیق نظریه
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 كوب های دكتر عبدالحسین زرین بررسی  مقاله
 درباره موالنا و عطار

 9نرجس افشاری

 چکیده
ین مقاله کوشیده شده است بتا استتفاده از روش تحلیلتی و توصتیفی بته بررستی       در ا

ساختار، موضوع، زبان و شیوه بیتان و چگتونگی تحقیتق و ارجتاع دکتتر عبدالحستین        
کوب در مقاله های او  در حوزه  شاعران عارف پرداخته شود. بته ایتن منظتور از     زرین

موالنا و عطار انتخاب، و مسائل یاد  میان مجموعه مقاالت وی، شش مقاله  با محوریت
کوب تتا حتد    شده در این مقاالت مورد واکاوی قرار گرفته است. هنر نویسندگی زرین

زیادی مرهون ساختار شکنی و نگرش جدید او و طرح ساختاری دگر گونه و متفتاوت  
در خلق آثار هنری است که در نهایت به گسترش حوزه انطباق ذهن خواننده با اثر می 

 انجامد .
کوب در مقاالت، گاه علمی و عادی است و گاه ادبی و بالغی . در زبتان   زبان زرین

شویم که ضرورتا وجود زبان ادبتی مستتلزم وجتود     رو می ادبی وی با ویژگییهایی روبه
آنهاست؛ شیوه هایی چون هنجارگریزی که گاهی به و بر جسته سازی منجر متی شتود   

 در زبان وی نمود خاصی دارد.

کوب، آثتار عبدالحستین زریتن کتوب، نثتر علمتی        های زرین بررسی مقاله ها: كلیدواژه
 معاصر فارسی.
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 «ها ستاره پری» بررسی سبکی و ساختاری

 قادر طهماسبی )فرید( اثر
                                                         

  9منوچهر اكبری 
 2صدیقه غالم زاده                                         

 چکیده
شامل سه دفتر « ها   ستاره پری»است. مجموعة شعرش  فرید، شاعر غزلسرای معاصر 

غروب است. شاید بتوان نوآوری فرید را  ها و عشق بی ستاره سیب و گل و ستاره، پری
و  آیینی»و آمیختگی با مضامین « عرفان اجتماعی»در پرداختن به غزلیاتی با محتوای 

توان  دارد. می سبکی خاصو  طرحی نو، دانست که در این زمینه «اخالقی و مذهبی
مدعی شد وی تا حدی به سبک شخصی دست یافته؛ زیرا شعرش زنگ و رنگ خاص 
به خود گرفته است؛ زبان غزلش ساده و دلنشین است و مضامین جالب و زیبا و نادری 

 «ها ستاره پری»بحق شاعر   توان او را است. می آفریده ستاره و شانه و... های پری با واژه
روی و  ستارۀ تماشایی و بهشتی گیسوان یلدایی پری موشکافانة عشق نامید. با شانة

نوازد. ترکیبات بدیع با مضامین جدید وی در سه دیدگاه  آرای خویش را می بهشت
او را تشکیل ادبی، زبانی و فکری نمایان است. مغازله و معاشقه، محور اصلی غزلیات 

دهد. در این پژوهش غزلیات فرید از سه دیدگاه ادبی، زبانی و فکری مورد بررسی  می
 سبکی قرار گرفته است.

 ستاره، غزل امروز، مضامین و سبک در شعر امروز. : شعرفرید، پریها كلیدواژه
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 نقش طبیعت در نامگذاری اشعار شفیعی و أدونیس
 

1صدیقه اكبری بیرگانی  
2ان ساروكالییكبر شامیا  

 چکیده
کوشتند بته   تحلیل صتوری و محتتوایی، متی     نگارندگان در این مقاله با استفاده از شیوه

بررسی بازتاب طبیعت در عناوین اشعار شفیعی و أدونیس بپردازند. نتایج این پژوهش، 
حاکی است که از لحاا صوری، عناوین مرکب شفیعی بیش از عناوین مفرد استت. در  

یس، عناوین مرکب و مفرد را در اشعار خویش به یک میتزان بته کتار بترده     مقابل، أدون
هایی از قبیل نماد، تشبیه و تشخیص در اشعار أدونیس است. عالوه بر این، بسامد آرایه
های به کار رفته است. از میان عناصر طبیعت، که در شتعر  و شفیعی، بیش از سایر آرایه
و ترکیبات متعلق به آن اشتاره کترد. بته طتور     « گل»توان به دو شاعر مشترک است، می

در « بتاد »و « ستنگ »در عنتاوین شتعری شتفیعی و    « درختت »و « پرندگان»کلی، بسامد 
عناوین اشعار أدونیس بسیار است. تفاوت دو شاعر در نوع کاربرد و محتوای شعرشتان  

ضتاع  خورد. شفیعی از عناوین مربوط به طبیعت برای به تصویر کشتیدن او به چشم می
اجتماعی، غم، شادی، عرفان و حیرت بهره برده است و أدونیس از این عنتاوین بترای   

 بیان حیرت، سرگشتگی، آوارگی، یأس، تغییر و تحول استفاده برده است. 

: عوامل فرامتن در شعر امروز، طبیعت در شعر فارسی، نامگذاری اشتعار در  ها كلیدواژه
 شعر شفیعی، شعرأدونیس.
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 یوسیاس یو تحلیل تحوالت اجتماع یبررس
 بر شعر معاصر فارسی وعربی

 
1مروه االسعد  
  2 سعید بزرگ بیگدلی

 چکیده
ای اجتماعی و سیاسی همواره منشأ تحوالتی در جوامع انسانی است. حتوادث  رخداده

سیاسی واجتماعی در یک قرن اخیر باعث تحوالتی گسترده در کشورهای عربتی ونیتز   
ست که بررسی ومقایسه آنها بویژه از دیدگاه ادبیات معاصتر فارستی   جامعه ایران شده ا

وعربی می تواند بازتاب این تحوالت واشتراکات وتمایزات آنهتا در ایتن جوامتع ونیتز     
منشأ آنها را تبیین کند. در این مقاله کوشش شده است بابررسی استناد برجستته تترین    

ب این تحوالت در ادبیات معاصر این شاعران معاصر ایران وعرب به مقایسه نتایج بازتا
  دو جامعه پرداخت.

 

 تحوالت اجتماعی و سیاسی، ادبیات صر فارسی و عربی، اشعر معها:  کلیدواژه
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های قرن دهم بررسی تغییرات سبکی مشهورترین ساقینامه  

ای شناسی الیه با تکیه بر سبک  
1لیال الهیان  

2میرزایی لیال  
 چکیده

اع شعر غنایی است که به طور رسمی از نظامی گنجتوی در قترن ششتم    ساقینامه از انو
شروع شد  اما پس ازمثنوی  ساقینامه  حافظ  رواج و  کم کتم در  دیتوان  بستیاری از    
شاعران  حضور یافت.از آغاز قترن دهتم تفاوتهتای اساستی در قالب،مضتمون ،شتیوۀ       

این پژوهش  دو ساقینامه  استفاده از شگردهای ادبی و به طور کلی سبک آن رخ داد.در
ممتاز این عصر، که در این تغییر نقشی بسزا داشته، انتخاب شده استت و بتا تکیته بتر     
سبک شناسی   پیشنهادی در کتاب سبک شناسی دکتر فتوحی ویژگیهای برجستته آنهتا   

شود تا سهم و نقش هتر کتدام     در مقایسه با دو ساقینامه قرن نهم  بررسی و تحلیل  می
ر سبک ساقینامه ها آشکار گردد.در نتیجة بررسیهای سیر تحول این گونه از شعر در تغیی

 وتأثیرات سیاسی، فرهنگی واجتماعی بر آن به تصویر کشیده خواهد شد.

ساقینامه در ادبیات فارسی، سبک شناسی شتعر فارستی، شتعر قترن دهتم       ها: كلیدواژه
 فارسی.

                                                
 l_elahiyan@yahoo.comاه آزاد واحد تهران مرکزی دانشجوی دکتری زبان و ا دبیات فارسی دانشگ.  1

 lila.mirzaie@gmail.com دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن      .  2
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 اسانیساز در غز  میرزا حبیب خر بررسی عناصر سبک

 با تکیه بر عوامل انسجام واژگانی
 

 9لیال الهیان
 2مریم آویژگان

 چکیده
میرزا حبیب خراسانی ،شاعر و عارف دورۀ مشروطه به بتاور دکتتر شتفیعی کتدکنی از     
معدود  شاعران عرفانی پس از مولوی است که تجربه های شخصی عارفانة خود را در 

اندیشه دارای ویژگیهای ستبک شتناختی    غزل آورده است. شعر او در زبان، موسیقی و
ممیزی است؛ با این حال شعر او کمتر متورد ستنجش منتقتدان وستبک شناستان قترار       
گرفته است.در این پژوهش سعی شده با تکیه بر عوامل انسجام واژگانی که خود بخشی 
از  نظریة انسجام متن هلیدی و  حسن  است به شتیوه هتای مبتکرانتة شتاعر درحفتظ       

ی  وآفرینش زنجیره های معنایی بر گرفته از ابزار انستجام واژگتانی پتی بترد.از     پیوستگ
آنجا که شعر حبیب در شگردهای  تکرار و باهمایی بدیع، و گاه بسیار شبیه بته   غتزل   
 -موالناست،  سزاست از رهگذر دریافت بسامد هر کدام به ویژگتی ستبکی موستیقایی   

ست .از دیگر اهداف این پژوهش آشنایی بیشتر معنایی و تأکیدهای اندیشگانی او راه ج
 با شعر و افکار میرزا حبیب خراسانی است.

: شعر میرزاحبیب خراسانی،انسجام متتن در شتعر میترزا حبیتب خراستانی،      ها كلیدواژه
 انسجام واژگانی شعر میرزا حبیب خراسانی. 

                                                
 l_elahiyan@yahoo.com. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی   1

 . کارشناس ارشد فرهنگ و زبانهای باستان 2
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 ترجمه زبان عامیانه بر اسا  رمان ناتور دشت
 رنوشته جی. دی. سالینج

 9حسن امامی
 2نسرین زیالیی

 چکیده
زبان عامیانه یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم زبانی بتویژه در حیطته ادبیتات داستتانی     

تتر استت. زبتان     معاصر، و شامل کلمات و عباراتی غیررسمی است که در گفتار، رایتج 
ردهتای  ای است که به متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و زبانی متعدد و کارک عامیانه پدیده

عملی زبان مرتبط است. در نتیجه خلق دوباره آن در ترجمه دشتوار استت؛ زیترا بایتد     
جنبه های فرهنگی، اجتماعی، زبانی وحتی اخالقی را درنظر گرفت. از آنجتا کته زبتان    
عامیانه، زبان مردم اجتماع است و بیشتر آثار ادبی بویژه آثار ادبی معاصر اجتماع و مردم 

می کشد، بررسی چگونگی ترجمه و راهبردهای ترجمه زبان عامیانه عادی را به تصویر 
ضروری می نماید. در این تحقیق برآنیم تا زبان عامیانه را در ترجمه ای به قلتم محمتد   
نجفی از ناتور دشت اثر جروم دیوید سالینجر بررسی کنیم. راوی این کتاب، که قهرمان 

از کتودکی و معصتومیت بته     داستان هم هست نوجتوان سرکشتی استت کته در گتذار     
بزرگسالی است. زبان شخصیتهای کتاب بویژه راوی، عامیانه است. هدف این است کته  
ترجمه زبان عامیانه این کتاب با توجه به نظریه تعادل پویای نایدا بررسی شود. مشتکل  
تعادل در ترجمه به این شکل است که مفهومی در زبان مبدأ در زبان مقصد به صتورت  

می آید. نایدا راهی پیشنهاد کرد تا به تعادل در ترجمه  برسد. او نظریته اش را  لغت درن
بر پایه دو نوع تعادل قرار داد: تعادل صوری و تعادل پویا. نایتدا ختود عالقته منتد بته      
تعادل پویا بود. نگارنده در این مقاله برآن است تا ترجمه زبان عامیانه کتاب ناتور دشت 

ر اساس این نظریه و نیز براساس استراتژیهایی بررسی کند، که ترجمه محمد نجفی را ب
 اند. برخی نظریه پردازان و مطالعات ترجمه برای ترجمه زبان عامیانه عرضه کرده

  زبان عامیانه و ترجمه، تعادل در ترجمه، تعادل پویا در ترجمه، ناتور دشت ها: كلیدواژه
 سالینجر، ترجمه محمد نجفی.

                                                
 hassanemami@yahoo.comاستادیار دانشگاه بیرجند  .  1

 nasrin8864@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه دانشگاه بیرجند  .  2
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 رعاشورایی دراشعار شاعرانبررسی مضامین شع
 فارسی و عربی در قرن دهم

 9طیبه امیریان
 2مژگان رحمانی

 چکیده
در درون ختود، داللتت و   استت کته    های نقد ادبی نوینادبیات تطبیقی، یکی از شاخه

پژوهش در متوارد تالقتی ادبیتات در زبانهتای      این گونه ادبی به .مفهومی تاریخی دارد
 عرضه یچیده و متعدد ادب در گذشته و حال و به طور کلییافتن پیوندهای پ و مختلف
در  پژوهش است. داشتهبا یکدیگر  که پیوندهای تاریخی در تأثیر و تأثّر پردازدمی نقشی

تهتا  نه تنها سبب پیوند میان ملّ ،گوناگون های مشترک ادبی در میان ادبیاتشناخت جنبه
ای چهره ،به آن آورد ومیی بیرون و محلّ را از دو سطح بومی آنبلکه  ؛شودو دولتها می
آید کته موضتوع   ای از ادب آیینی به شمار میگونه ،ادبیات عاشورایی بخشد.جهانی می

است. ایتن  و شهادت حسین بن علی  داستان نینوا و بیان رخدادهای سرزمین کربال ،آن
شد و تعالی های رزمینه ،ادبی در قرن دهم هجری به دلیل حمایتهای دولت صفوی نوع

گوی را همچون وحشی بافقی، بابا فغانی، محتشم کاشانی و... بسیاری از شاعران فارسی
به پیتروی از  مذهب رسمی آن زمان  فراهم ساخت که بنا بر معتقدات خویش و بر پایه

، کسانی همچون محمد بن حسین الحر العاملی، حسن الموصتلی، الشتیخ   شاعران عرب
بیتتان مناقتب ستتاالر شتهیدان، رشتتادتهای یتاران ایشتتان و     بته  عبتدالبنی حفصتتی و... ، 
به سوگواری روی آوردند.  هایشانکربال پرداختند و در سروده رخدادهای ناگوار عرصه
هتر دو   های شاعران معاصتر سرودهغم نماید که مضامین مشترکی در این امر طبیعی می

عر شتاعران ایتن دوره   در ایتن راستتا در شت    مذکور یافت شتود.  یدوره این ادبیات در
گرایی، ترویج فرهنگ شهادت و... مضامینی چون ظلم ستیزی، عدالت محوری، اسطوره

شتاعرانی   ،شود. معاصر با شاعران دوره صتفوی در میتان ادیبتان عترب زبتان     یافت می
در ایتن مقالته بته روش     شود.نیز یافت می ،این مضامین، های آنانسروده که در هستند
 به بررسی و تطبیق این مضامین پرداخته شده است. تطبیقی ،تحلیلی -توصیفی
 و شعر شتیعی  فارسی و عربی ادب آیینی، ادب عاشورایی، بررسی تطبیقی :ها كلیدواژه

  عصر صفوی.

                                                
 دانشگاه بو علی سینا همدان -.دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی1
  . کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 2
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 ادبیّات پایداری، تعاریف و حدود

 9احمد امیری خراسانی
 2فاطمه هدایتی

 چکیده
زند؛ و به فراخور حادثه ،نامی بر آن  حوادث بزرگ دوران ،ادبیّات آن دوران را رقم می 

ادبیّات می گذارد . پس از انقالب اسالمی و تحتواّلت پیوستته بتا آن از جملته جنتگ      
هشت ساله و پیامدهای فراگیر آن ،گستردگی موضوعات مطرح شده از ستویی و تنتوع   

بر ستر  نگرش اندیشمندان ، محققان و ادیبان از سوی دیگر به تکثّر و تعدّد نام و عنوان 
دفتر ادبیّات آن ایّام منجر شده است . وجود اصطالحاتی چون ادبیّات متعهّتد و ملتتزم،   
ادبیّات پایداری، ادبیّات جنگ، ادبیّات دفاع مقدّس، ادبیّات مقاومت باعتث شتد تتا بته     
ضرورت موضوع، حدود و مرز بندی ایتن اصتطالحات را از جوانتب گونتاگون متورد      

یم و مصادیق صحیح هر یک را با توجه بته تعتاریف مطترح    واکاوی و ارزیابی قرار ده
شده از دیدگاه محققان و پژوهشگران مشخص کنیم. در این پژوهش ابتدا  تعریف ایتن  
اصطالحات از کتابهای متفاوت فرهنگ لغت استخراج، و سپس با کاربردهای گوناگون 

حدود علمی و آن در پژوهشهای مختلف مطابقت داده شده است تا مرزهای تعاریف و 
 ادبی آن  مشخص شود . 

: تعاریف ادبیات پایداری، ادبیات پایداری یا ادبیات مقاومت، جنگ وادبیات ها كلیدواژه
 متعهد.

                                                
 دانشگاه شهید باهنر کرمان . استاد زبان و ادبیات فارسی 1

 . کارشناسی ارشد ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان 2



 زبان و ادبیات فارسیهای یش پژوهشمین هماهفتـ  هرمزگاندانشگاه                                                61 

 

 
 بررسی تحلیلی كاربرد انواع تلمیح در قصاید و غزلیات انوری

 
  1مهری امینی ثانی  

 چکیده
عث می شود که معنتای کتالم   تلمیح از نظرساخت ،گفتار را به سمت ایجاز می برد وبا

شاعر یا نویسنده درذهن شنونده یا خواننده ادامه یابد.شتاعران دراستتفاده از تلمتیح در    
یک سطح نیستند؛ به همین دلیل دردوره ها وسبکهای گوناگون شعرفارستی تلمیحتات   

 ملّی و اسالمی با بسامدهای متفاوتی آمده است.
رسی کاربرد تلمیحات در غتزل و قصتیده   یکی از زمینه های قابل بررسی در شعر فا

در دیوان شاعران است. این تحقیق به کاربرد تلمیح  در قصاید وغزلیات انوری پرداخته 
است؛ این که چرا انوری انتخاب شده به این دلیل است که وی حد واسط بتین ستبک   
خراسانی وسبک عراقی است و در دوره ای زندگی می کند که اسالم بته عنتوان دیتن    

دید وبا توجّه به اوضاع خاص سیاسی و اجتماعی بین اقشار مختلف ریشه گرفته واز ج
سوی دیگر نه هنوز افستانه هتا و استطوره هتای گذشتته فرامتوش شتده ونته کتاربرد          
شخصیت های دینی کلیشه ای شده است و از سویی دیگر چون دردوره ای به سر متی  

رد تلمیحات ملی کتاربرد آن دردیتوان   برد که توجّه به زمینه های ملی کمرنگ شده کارب
وی  قابل بررسی است. این پژوهش به بررسی انواع تلمتیح کتاربرد آن در دیتوان ایتن      
شاعر می پردازد. به علت گستردگی تلمیحات دایره این پژوهش به زمینته شخصتیّتهای   

 ملی و مذهبی محدود است.

و صنایع  کالسیک، دیوان انوری انواع ادبی در شعر فارسی، تلمیح در شعر ها:  كلیدواژه
 بدیعی.

                                                
 . دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی  1
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 جوانمردان اساطیری و اسطوره های جوانمردی
 درفتوت نامه سلطانی

 9شهره انصاری                                                                                 
 چکیده

، فتوت رآمده استدر میان فتوت نامه هایی که در طول تاریخ تصوف به رشته تحریر د
تألیف مال حسین واعظ کاشفی سبزواری، نه فقط به دلیل نثر برجستته  نامه ی سلطانی، 

و دیگر دالیل سبک شناختی آن، جایگاهی برجسته در میان میراث مکتوب ادبتی ایتران   
در عصر خود دارد، بلکه در میان فتوت نامه های پیش و پس از خود، اعتباری خاص و 

 رد را داراست.سبکی منحصر به ف
، و «اثبات»این اعتبار خاص ، عالوه بر دالیلی چند بویژه وامدار تأکید وی بر مبحث 

از آن رو کته  « ثبتوت »یتا  « اثبتات »دقت و پایبندی وی به این موضتوع استت. مبحتث    
بازگویی و شرح پیشینه و سابقه مسلک جوانمردی آیینهای آن و حتی مباحث مربوط به 

زار اهل فتوت است در میان جوانمردان، از جایگاهی بتس ممتتاز و   پیشینه جامه ها و اب
 مهم برخوردار است.

این ارزشمندی در وهله اول از آن روست که چنین پیشینه هایی خاستگاهی اساستا  
مذهبی و دینی دارد، و از آنجا کته از دیتدگاهی ختاص در پیونتد تصتوف و متذهب،       

ن و محکمترین حلقه این پیوند به شمار عناصری همچون اسطوره و رمز و نماد، مهمتری
می آیند، مبحث اثبات در آیین جوانمردی پیش از هر عامل دیگر، وامدار اسطوره است 

 و یا دست کم، اسطوره در آن مهمترین نقش رادارد.
این پژوهش به بررسی بازتاب کنشها و شخصیت این استطوره هتای جتوانمردی و    

 ها در مبحث اثبات در آیین جوانمردی می پردازد.جوانمردان اساطیری و تحلیل نقش آن

مسلک جوانمردی و پیتروان تصتوف، فتتوت نامته ستلطانی، استطوره در       ها:  كلیدواژه
 .ادبیات،  شخصیتهای تاریخی و جوانمردی اساطیری

                                                
 ansari_shohre@yahoo.com  استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  1
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 غز  مدحی در ادب پارسی )از رودكی تا حافظ(
 

 9ایشانی طاهره
 چکیده 

سات و عواطف شخصیِ شاعر در ارتباط، و گتاهی  شعر غنایی شعری است که با احسا
های مختلفی باشد؛ به عبارت دیگر با اینکته  معانی و اندیشه نیز ممکن است دربرگیرنده
اند که در آن سه موضوع عشق، عاشق و معشتوق نهفتته   پیشینیان غزل را شعری دانسته

ه از جمله مضتامین  یابیم مضامینی غیر از مضمون عاشقانسیر غزل درمی است با مطالعه
عرفانی، قلندری، تعلیمی، انتقادی و مدحی وارد شده است. در غزل مدحی، شاعر گتاه  

نماید. از پردازد و گاه نیز غزل خویش را مدح و ستایش میبه مدح ممدوح خویش می
اند؛ امتا ایتن   سوی دیگر برخی از پژوهشگران، غزل مدحی را از ابداعات حافظ دانسته

عه و غور در دیوان غزلسرایان برجستته رد شتود. در واقتع در ایتن مقالته      مسئله با مطال
ضمن بررسی غزل مدحی، در پی اثبات این مسئله هستیم که چنین غزلی پیش از حافظ 

 نیز در شعر فارسی بوده است.

 : شعر فارسی، شعر غنایی، غزل مدحی. ها كلیدواژه

                                                
 زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار.  1
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 بررسی و تحلیل رمانتیسم در اشعار نادر نادرپور
 گراییازدیدگاه طبیعت

 9فاطمه باباشاهی
 2رضوان وطنخواه

 چکیده  
آغاز قرن نوزدهم را باید شروع عصر ادبیات جدید در اروپا دانست.در این دوره ادبیات 
رمانتیک در کشورهای مختلف اروپا یکی پس از دیگری تجلی یافت. رمانتیسم، کته از  

د، بعدا به آلمان رفت و پس از متدتی  اواخر قرن هجدهم در انگلستان به وجود آمده بو
بر ادبیات اروپا حاکم  1383وارد فرانسه و اسپانیا و روسیه شد و تا سال  1333در سال 

البته به صتورت  _بود. این مکتب رفته رفته و به تدریج در سراسر دنیا و از جمله ایران 
مواردمتعتدد   رسوخ پیدا کرد. اگرچه اصول مکتب رمانتیک پیچیتده و در  -گرایش ادبی

متغایر و متضاد است، موارد عمده و مشترکی چون برتری خیال و احستاس بتر خترد،    
فردگرایی، ترکیب امور متضاد، گریز و سیاحت ، بازگشت به کودکی، توجه به طبیعتت   
و ... در این مکتب بازتابی گسترده و وسیع دارد. نادر نادرپور از جمله شتعرای معاصتر   

در شعر خود بسیار بهتره بترده    "طبیعت"دهای رمانتیسم از جمله ایران است که از نمو
است. در این بررسی سعی شده است مضامین اصلی شعر او از نظر گرایش به طبیعت و 

 کاربرد عناصر طبیعی مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار گیرد.     

گرایتی در  عت: شعرنادرپور، شعرامروز فارسی، رمانتیسم درشعر فارسی، طبیها كلیدواژه
 شعر نادرپور.

 

 

 

                                                
 fbabashahi@yahoo.com      کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم.  1
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان.  2



 زبان و ادبیات فارسیهای یش پژوهشمین هماهفتـ  هرمزگاندانشگاه                                                66 

 

 

 الدین عبدالرزاق اصفهانی جما  بند مثابة محتوا  در تركیب  فرم به
 

 9سمیرا بامشکی

 چکیده
التدین   بنتد جمتال   )ص( از سنّتهای دیرین ادب پارسی است. در این میتان ترکیتب  پیامبر ستایش 

ای برخوردار است. این امتر  از شهرت و جایگاه ویژه  ستایش پیامبر )ص(در  عبدالرزاق اصفهانی
به دلیل ساختار ویژه و چگونگی بیان این اثر است که اگر نه هوشتیارانه امتا ناخودآگتاه خواننتده،     
زیبایی و تناسب متن را احساس می کند. هدف این پتژوهش نیتز نشتان دادن پیونتد میتان نظتام       

که -ی معراج پیامبر )ص( های ماجرا هاست. در شیوۀ تنظیم و عرضه رویداد صورتها و نظام معنی
بند از ساختار خاصی پیروی کرده است. پرسش اصلی  این ترکیب -شکل اثر ادبی را پدید می آورد
(، در این متتن پیونتد دهنتدۀ    signچگونه طرح اعداد به مثابة نشانه )» این پژوهش این است که: 

بترای  «  نمایه اثتر چیستتا   میان شکل و محتواست به این معنا که ارتباط میان طرح اعداد با درو
تحلیل و شناسایی ساختار متن از روش فرمالیسم و ساختارگرایی استفاده شده است. در ادامه، متن 
از دیدگاه روایت شناسی به عنوان شعر روایی بررسی شده است و در آخر بتا استتفاده عملتی از    

شود تا تأیید دیگری بر  روش گرماس ساخت کالن روایت از طریق جفتهای متقابل نشان داده می
دهد که ساختار این شعر از طرح  تناسب و ارتباط ساخت و محتوا در این اثر باشد. نتایج نشان می

کند که چنین استفاده ای در رابطة بینتامتنی ایتن اثتر بتا آثتار       شناسی جهان قدیم پیروی می هستی
عر ختود انتختاب کترده در    همدوره و پیش از خود ریشه دارد. بنابراین طرحی که شاعر برای شت 

  خدمت هدف شعر اوست. طرح اعداد، اصول بنیادینی است که بر اساس آن شعر بنا شده است.

نظریات ادبی جدید و   مدح پیامبر در شعر فارسی، الدین عبدالرزاق،  بند جمال : ترکیبها كلید واژه
 شعر فارسی.

                                                
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد . 1
 



 67                                                                                                                               مقاالت    چکیده

 

 
ژوهی در پ ؛ نمونه«نقد گرانیگاهی»بهسازی الگوی بازاندیشی و 

 ای از رباعیات دیروز و امروز گزیده
 

 9سمیرا بختیاری نسب
 2دكتر فرشید سادات شریفی

 چکیده
)در جایگاه یکی از « نقد گرانیگاهی»مقالة حاضر، به قصد بازاندیشی و بهسازی الگوی 

کوشد تا با تدقیق تلقی از فرم،  الگوهای نقد فرمالیستی شعر(، تدوین شده است و می
ویژه شعر  مراتبی شگردهای سازندۀ فرم شعر )به شده را برای نقد سلسله سازیالگویی به

 دست دهد. کوتاه و غیرروایی( به
نقد گرانیگاهی روشی »ای با عنوان  را دکتر علیرضا فوالدی در مقاله« نقد گرانیگاهی»

، 3، سال اول، شمارۀنقد ادبیشده در مجلة  )چا « برای نقد فرمالیستی شعر
اند،  اند. ایشان ابتدا سطوحی را برای فرم شعر قائل شده ( ارائه داده1۱3تا13۱صص

، الگوی خود را در قالب گرانیگاه فرم شعردر جایگاه  «شگرد بنیادی»سپس با تعریف 
از  ست مرا حالیو  مرغ سحررباعی  اند و نگارندگان پیشتر، دو مجموعه مثال تبیین کرده

زدن کارآیی این الگوی پیشنهادی  نظور محکم اند که به آثار استاد منصور اوجی
که نشان داد این الگو در چند اصل نیازمند بازنگری همدالنه )به قصد  3اند بررسیده

رسد تمام این نقایص در نتیجة  تکمیل( در مسائلی اساسی است )که به نظر می
و  در نقد گرانیگاهی مرز میان فرم نخست.اند(:  بودن تعریف فرم ایجاد شده مبهم

این نقد تفاوت میان فرمالیسم روسی و امریکایی را در  دوم.ساختار مشخص نیست؛ 
ای که برای فرم در نظر گرفته،   گانه در میان کارکردهای سه سوم.نظر نگرفته است؛ 

بخشی در واقع مربوط به ساختار است و فضاسازی نیز در واقع نتیجة تحقق فرم  انسجام
تر زیر نیز نیازمند بازنگری  این نقد چهار نکتة جزئیچهارم. است نه کارکرد آن و 

                                                
 شیرازشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه . دانشجوی کار 1
 دانش آموخته دکتری ززبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز.  2

 ، دانشگاه عالمه طباطبایی۱1ارائه شده به پنجمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، تابستان .3
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تر مفهوم شگرد بنیادی و راه تشخیص آن؛ تعریف دقیق  است: تعریف دقیق و عینی
و   تر سه کارکرد اساسی این شگرد )ایجاد انسجام کلی فرم شعر؛ تبیین دقیق سطح درونی

که در این شیوه به ایجاد سبک و فضاسازی(؛ تجدید نظر در انتساب تزئینات آوایی 
( بسته به 1۴3است )نک. فوالدی، پیشین، ص جزئی فرم شعر محدود شده سطح درونی

رسد. به عالوه، در  کلی قرار بگیرد. به نظر می کارکرد آن، ممکن است در سطح درونی
شده در مقالة پیشین، سه رباعی  ها، که از میان شصت رباعی بررسی نتیجة همین ضعف

که ما را به تجدبد نظر در الگو و ارائة مقالة حاضر بر  سازگار نبودل این نوع تحلی اب
شده ، در این جستار،  در نهایت و با در نظرگرفتن همة مسائل و نقایص مطرح انگیخت.
 .برای بهسازی الگو عرضه شده است ینکات
 

فرم، نقد گرانیگاهی، گرانیگاه صوری، گرانیگاه معنایی، نقد فرمالیستی،  :ها كلیدواژه
 شناسی، عطار نیشابوری، منصور اوجی. شعر کوتاه، رباعی، سبک
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 تحو  نقش زن در ادبیات ایران و عرب پس از عصر مدرنیته

 
 9امینه بربار
 2 ناصر نیکوبخت

 چکیده
انقالب مشروطه در ایران و آشنایی جهان عرب با تمدن غرب ، تأثیر شتگرفی در همته   

ی و ادبی این کشورها داشته است؛ از جملته در  شئون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنر
شعر عصر مشروطه در ایران و همزمان با آن در کشورهای عربی، برای اولین بار به زن 

، که به عنتوان فتردی متؤثر در تعتامالت     نه به عنوان یکی از اعضای خانواده یا جامعه 
که غالباً با دید  -اجتماعی و سیاسی توجه شد. عنصر زن از قلمرو شعر غنایی و تعلیمی

بته حتوزه شتعر اجتمتاعی و سیاستی راه یافتت و شتاعران و         -منفی نگریسته می شد
نویسندگان ایران و عرب ، ضمن اذعان به منزلت اجتماعی زنان و نقش متؤثر آنتان در   
تحوالت اجتماعی و سیاسی جوامع، به تحرین و تشویق آنان به نقش آفرینی در همته  

ختند و بتدریج زنان نیز با تکیه بر استعدادهای خدادادی برایر عرصه های اجتماعی پردا
با مردان، به آفرینش آثار فراوان شعری و داستانی و دیگر مظاهر ادبی و هنری پرداختند 
و در راستای غنای فرهنگی و تمدنی ملت خود با عرضته آثتار شتکوهمند فراوانتی در     

ش فهرست خالقان آثار تمتدنی جهتان   عرصه هنر، نام و آوازه بسیاری از آنان زینت بخ
 اسالم گردید. 

 
 زن، انقالب مشروطه، مدرنیته، آثار ادبی زنانه.ها:  كلیدواژه

                                                
 از کشور سوریه -درس. دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت م 1
 . دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس 2
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 های وحشی بافقی پردازی مطلع غز  شیوه مضمون

 
 9غفار برجساز
 2 شهال خلیل اللهی

 چکیده

 این مقاله در پی آن است که مضمونهای عمده مطلعهای غزل وحشتی را بررستی کنتد.   
مسئله اصلی مقاله چگونگی بیان مضامین مطلع غزلهتای وحشتی استت کته بته روش      

 تحلیل محتوا  انجام گرفته است.
مطلع بیت باید شامل عبارات عذب و جزیل و عاری از کلمات ناخوش و مهجتور   

باشد؛ بالطبع مطلع از لحاا استحکام الفاا و ترکیبها و زیبایی و رسایی لفظ و معنتی و  
 و مقام از سایر بیتها ممتاز است.  مراعات حال

وحشی، مطلع غزلهای خود را بیشتر در مضمونهایی مانند هالک عاشق بته دستت   
کنتد. نتیجته    معشوق ، لطف پنهانی معشوق،  تغافل معشوق از حال عاشق و .. ابراز می

دهنتده بستیاری از مضتمونهای مطلتع      دهدکه عنصر اصلی تشکیل این بررسی  نشان می
حشی، توصیف رفتار عاشق و معشوق است به گونه ای که اثری از زیباییهای غزلهای و

 ظاهری معشوق به چشم نمی خورد.

مطلع در غزل وحشی بافقی، مضامین در شعر وحشی، عاشق و معشوق در ها:  كلیدواژه
 شعر وحشی بافقی. 

                                                
 yahoo.com aborjsaz@. عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد   1
 . عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد 2
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 بررسی طنز و شوخ طبعی در اخوانیات

 از مهدی آذریزدی( های دوستانه و غیررسمی  طبعی در نامه )با نگاهی به طنز و شوخ
 
 9رضا بردستانی

 چکیده  
 نویستند.  شده است که دو تن به یکدیگر می ای اطالق می های دوستانه اخوانیات به نامه

ادبیتات نظیترِ نظتم و نثتر متورد توجتهِ        متی  های رس طنز و شوخ طبعی بیشتر در حوزه
رِ معنایی طنز و شوخ طبعی، کمتر به پژوهشگران بوده است. صرف نظر از تحول و تطوّ

ارتباطِ آن با اخوانیات در تحقیق و بررسی مستقلی پرداخته شده است. نویسندگان، اُدبا 
که در ختاللِ آن    اند هایی دست زده و رجالِ سیاسیِ بسیاری در طیِ زمان به نامه نگاری

ادات و احتوالِ  توان برداشتتهای بستیاری از تتاریخ و اجتماعیتات تتا ادبیتات و عت        می 
هتایی   اندیشتیده استت کته نامته     متی  گذشتگان کرد اما از آنجا که نویسنده هتی  گتاه ن  

هم ممکن است روزی در قالبِ کتابی مستقل چا  و  می خصوصی، دوستانه و غیرِ رس
های از حاالتِ درونی ختود را در قالتبِ    منتشر شود، آزادانه تر از هر زمانِ دیگر، گوشه

یشته او را از   اند به نمایش گذارده است. همین آزادیِ خیال و راحتیِطنز و شوخ طبعی 
نگاری، پنهان نویسی و مراعاتِ حال و محل به دور داشته و لحظاتِ نابی را در  می رس
هتایی از   پدید آورده است. در این مقاله به بتازخوانیِ نامته   های ادبیِ غیرِ رسمی آفرینش

و سیاسی و کسانی با باالترین متدارج ِحکتومتی از    ادیبان، نویسندگان، رجالِ اجتماعی
های دوستانه ی مهتدی   هایی از نامه دریچه طنز و شوخ طبعی با نگاهی عمیقتر به بخش

 آذر یزدی خواهیم پرداخت. 

طنز و شوخ طبعی در فارسی، اخوانیات در دورۀ معاصر، آثتار مهتدی آذر    :ها كلیدواژه
 یزدی

                                                
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی 1.
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 بافقی نقد زیباشناسانه اشعار وحشی
 
 9مرضیه برشادی پور

 2جمشید پورعرب

  چکیده
الدین وحشی بتافقی  قصد این است که با مروری گذرا دراشعارموالنا کماله دراین مقال
 هایی از زیبایی و حسن و مالحت را درشعر ایتن شتاعر و عتارف ستترگ دوره     نمونه

 صفوی باز نماییم.

آن چنانکه برای خودش تجربه  ی می کوشد حالت و تأثر ناشی از رویدادها راحشو
هتا را دربیتان ایتن حتاالت بته رستتاخیز       اوچنان واژهشده است به دیگران منتقل کنتد. 

 .گذاردمیاز عواطف خویش برای همراه شدن با شاعر مایه خواند که خواننده نیز  فرامی
از شاعرانی است که در تمام گونه هتای شتعری و قالبهتای مرستوم طبتع      وحشی  
ازنظتر   او  استت.  ه ودر اغلب آنها استادی وتوانتایی ختویش را نشتان داده   آزمایی کرد

را  اوبایتد  استت. موضوعی بته همتاهنگی ردیتف ومفهتوم شتعر دقتت خاصتی کترده         
 ت موسیقی کناری شعر دانست.یّجزطآگاهترین شاعران نسبت به اهمّ

اغلتب  آیتد. غزلهتای او   طرزنو به شمار می ای وحشی بهترین گویندهبی هی  شبهه 
ه از ستوی او بت   گوناگونکارگیری قافیه های ه بکوتاه ومعموال از نه بیت بیشترنیست.  

. دهتد  ی ارتقا مییت هنری وی میزان زیباشناسی را در شعر او به سطح باالقیّدلیل خالّ
 شعراویکدست وپرمضمون است.  روش این تحقیق از نوع کتابخانه ای است .

پتردازی در شتعر   ر شعر وحشی بافقی ،زیبایی و مضتمون نقدزیباشناسانه د ها:كلیدواژه
 وحشی بافقی، شعر دورۀ صفوی.

                                                
   m.barshadipour@yahoo.com کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی   .  1

 j pourarab@yahoo.comکارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی  .  2
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 معاصر داستان در معناباختگی
 9بهزاد بركت
 2ركسانا شمسائی

 چکیده

در پی وحشت و هراس جنگ جهانی دوم در مخالفتت بتا   ( Absurdismمعناباختگی)
شتکل گرفتت. در ایتن     و ارزشهای بنیادی ادبیات و فرهنتگ ستنتی در فرانسته    باورها

فرهنگ سنتی تصور می شد که افراد بشر موجودات نسبتاً خرد ورزی هستند که دستت  
نسبتاً شفاف و قابل فهم زندگی می کنند و بخشتی از ستاختار اجتمتاعی     یکم در جهان
هستند که حتی در شکست نیز می توانند به قهرمانی و عظمت دست یابند. امتا   یمنظم

در فلستفه وجتود بتاور     بتویژه ایش گسترده ای شکل گرفتت کته   گر 1۱۴3بعد از دهه 
نویسندگانی چون ژان پل سارتر و آلبر کامو مشهود بود. ادبیات معنا بتاختگی همچنتین   

و نیز ادبیات داستانی فرانتس کافکا  1۱23در مکتبهای اکسپرسیونیسم و سورئالیسم دهه 
ن را موجودی منزوی و بریده از انسا ،جریاناین از جمله محاکمه و مسخ( ریشه دارد. )

اجتماع می دانست که به دنیای بیگانه ای رانده شده است و تصور می کرد کته جهتان   
هی  حقیقت، ارزش یا معنای ذاتی ندارد و زندگی انسان را بته مثابته هستتی تشتویش     

 ؛تصویر می کرد که انسان در آن بیهوده به دنبال هدف و معنا متی گتردد  ی یافته و پوچ
متی رود کته بایتد در آن     گی او از هی  آغاز می شود و به سوی هی ، همان جتایی زند

واژه معناباختگی منطقاً معنا را از قلمترو جهتان بیترون نمتی گتذارد، بلکته        .پایان یابد
 -ریشه های تتاریخی این مقاله به بررسی  ترجیحاً از نظر انسانی آن را ناممکن می داند.

و تعین آن در ادبیات داستانی معاصر لسفی معناباختگی ف –زمینه های فکری و اجتماعی
 می پردازد . 

 در ادبیات فارسی، ادبیات معاصر، آثارآلبرکامو، آثار هدایت  معناباختگیها:  كلیدواژه

                                                
 . دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیالن 9

 كارشنا  ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن.  2
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 بررسی تاثیر زبان فارسی بر مرثیه سرایی كشمیری

 9سعید بزرگ بیگدلی
2نصیر علی صوفی  

   چکیده
زیادی برگرفته است. در گذشته ای نه چندان دور ایرانیان  کشمیر از فرهنگ ایرانی بهرۀ

نقش مهمی در آموزش و گسترش اسالم در این سترزمین بته عهتده داشتته انتد و بته       
تعبیری تمدن و فرهنگ اسالمی در کشمیر جامة ایرانی در برکرده و فارسی، زبان دین و 

با زبان پارسی بته کشتمیریان   علم گردیده بود. از آنجا که عارفان ایرانی، آیین جدید را 
عرضه کردند، درمیان توده مردم این دیار، زبان فارسی، زبان و گفتتار دینتی و مقتدس،    
حرمت و جایگاهی بلند یافت و بسرعت زبان و گویش محلی را متأثر و متحول ساخت 

ای که بسیاری از کلمات فارسی به زبان متردم ایتن سترزمین وارد شتد و زبتان       گونه به
در زمانی کوتاه آنچنان در کشمیر فراگیر شد که این خطه سرسبز و بهشت گونه، پارسی 
 نام گرفت.« ایران صغیر»بدرستی 
میالدی( زبان فارسی در کشمیر زبان  1۴۱3-1۴23در دوره حکومت زین العابدین) 

رسمی اعالم شد و دیری نگذشت که زبان فارسی جای سنسکریت را گرفت و در همه 
 دم کشمیر نفوذ کرد. ابعاد زندگی مر

مرثیه سرایی نیز دگرگون گردید و برای ادامه حیات خود، جامه فارسی را برگزید و 
آثار فراوانی در این زمینه هست که نشاندهنده تأثیر زبان و ادب فارسی بر مرثیه سرایی 

 کشمیری است.
افول  اکنون بعد از گذشت حدود پنج قرن اگرچه این تأثیر و نفوذ در موارد مختلف

پیدا کرده است در زمینة مرثیه سرایی کشمیری تأثیر زبان فارسی نه تنها افول پیدا نکرده 
 بلکه به طور روز افزون بیشتر و عمیقتر نیز شده است.

شود تأثیر زبان فارسی بتر مرثیته سترایی کشتمیری از ابعتاد       دراین مقاله کوشش می
 ت شکوفایی آن تبین شود.مختلف ادبی و علمی بویژه تحول زبان بررسی، و عل

مرثیه سرایی در کشمیری،زبان وادبیات فارسی در کشورهای دیگر، عرفتان   ها: واژهكلید
 وتصوف ایرانی و زبان فارسی.

                                                
 ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس. دانشیار زبان و  1

 کشمیر هندوستان -. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس 2
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 نقد و بررسی رمان ملکوت طبق عوامل رمان مدرن

1سعید بزرگ بیگدلی  

2زهرا آراسته  

3فرهاد سنگانی  

 چکیده
ز ادبیات است کته ابتتدا بتا تتأثیر از  غترب و در      ادبیات مدرن ایران، نوع جدیدی ا   

عوامل فرمی و محتوایی، راه خود   وسیله نهایت با تلفیق با وجه پویای ادبیات فارسی به
را از رمان کالسیک جدا ساخت.اگر در رمان کالسیک نویستنده وقتایع عینتی زنتدگی     

ن منطتق داستتانهای   نویس مدرن با بترهم زد  کشید، رمان اجتماعی افراد را به تصویر می
ریختگی روابط علی و معلولی به تعریتف جدیتدی از ختود و جهتان      روایی و با درهم

ها برای رسیدن به درک واقعی از خود و جهتان بیشتتر    رسد. هرچه تالش شخصیت می
تتر   انگتاری نیتز در داستتان فراگیتر     شود به همان میزان صدای عدم قطعیت و نستبی  می
جمله نویسندگانی است که در آثار او، داستان براساس عناصر شود. بهرام صادقی از  می

قراردادی، روایت صرف نیست بلکه نویسنده سعی کرده است با توجته بته ترفنتدهای    
روایی رمان مدرن، خواننده را در خلق اثر مشارکت دهد و به این طریق ستهم بستزایی   

پتژوهش، اثتر     یتن در ابرای تفکر، حدس و گمان خواننده در نظتر گرفتته شتده استت     
با توجه به عوامل فرمی و محتوایی رمان مدرن، مورد نقد و بررسی  "ملکوت"  برگزیده
هتای   طرح، عدم قطعیت، درهم آمیزی واقعیت و خیال، شیوه  گیرد. عدم انسجام قرار می

پردازی از جملته عوامتل    شهر، عدم تعهد، تغییر در شخصیت جدید روایت، ایجاد ویران
 در این اثر است.مورد بررسی 

ادبیات داستانی امروز، نقد رمان مدرن، آثتار بهترام صتادقی، رمتان فارستی       كلید واژه:
 امروز.

                                                
  bozorghs@modares.ac.ir  دانشیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس  .1
                 Arasteh_z@yahoo.com مدرسدانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه تربیت  .2
 f.sangani@modares.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس  . 3
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 های ناصر خسرو و خاقانییقی خراسانیهببررسی تط
 
 9علی اصغر بشیری

 چکیده   
شتاعران در سترودن شتعر بتوده      های جغرافیایی، انگیزهدر ادب فارسی گاهی خاستگاه

به سرزمین و یا تنفر از سرزمین، مسائلی است که در شعر برخی از شاعران  است. عالقه
مطرح است. در این میان، خراسان از جایگاهی ویژه برخوردار است. دو شتاعر توانتای   
انتد؛  ادب فارسی، یعنی خاقانی و ناصر خسرو اشعار زیادی را در شوق خراسان سروده

اند، متفتاوت بتوده و همتین    ن این اشعار داشتههایی که این دو شاعر در سروداما انگیزه
باعث شده است که نگرش آنان به سرزمین خراسان با هم تفاوتهتایی داشتته باشتد. در    

 های فارسی بررسی، و سپس به مقایسته این مقاله به طور گذرا نقش جغرافیا در سروده
 های ناصرخسرو و خاقانی پرداخته شده است. خراسانیه

راستان در ناصرخسترو، شتعر خاقتانی، نقتش جغرافیتا در شتعر        خ هاا:  كلیدواژه
 کالسیک فارسی. 

   

                                                
 aliasgharebashiri@gmail.com  دانشگاه بوعلی سینا همدانزبان وادبیات فارسی دانشجوی دکتری .  1
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 حکمت عملی، بُنمایة ادبیّات پایداری ایران
 
 9محمّد صادق بصیری

 چکیده
های مختلف، کتابهای بسیاری در موضوعات اخالقی و حکمت عملتی تتألیف    در دوره

هتای ادبیّتات در    ین رشتته شده است، به طوری که می توان گفت این رشته از غنی تتر 
ایران به شمار می آید؛ امّا باید در نظر داشت که تمام این آثار از یتک منبتع سرچشتمه    
نگرفته اند، بلکه از اصول مختلفی منشعب شده و تحت تأثیر عوامل متعدّدی به وجتود  
ی آمده است که تحقیق در آنها نه تنها از لحاا فرهنگ اسالم، بلکه از نظر تاریخ فرهنگ

 ایران دارای اهمیّت و قابل مالحظه است.
می توان تمام آثاری را که در موضوع حکمت عملی پدید آمده است به چهار دستتة  

اختالق   -3اختالق دینتی       -2اخالق ادبی یا ادبیّات اخالقتی      -1مهم تقسیم کرد: 
ه  و بنتا بتر   شتد  تعریفی که از ادبیّات پایداری عرضه  اخالق عرفانی  بنا به -۴فلسفی   

ها و علل و اسباب ایجاد ادبیّات پایداری صورت گرفته  بررسیها یی که در مورد انگیزه
هتای مختلتف، موجبتات     است، معلتوم متی شتود کته تمتام ایتن موضتوعات در دوره       

گیری ادبیّات پایداری را فراهم ساخته است؛  به طوری که در این تحقیق، فتر    شکل
 بدون برخورداری از حکمت نظری، ادبیّات پایداری نیست.ما بر این است که: ادبیّات 

نتایج این تحقیق نشان می دهد که ادبیّات پایداری به طور عتام و ادبیّتات ایتران بته     
های آن را در  طور خاص دارای بُنمایة حکمت نظری است و باید این موضوع و شاخه

 ر داد.تعاریف، انواع و ویژگیهای ادبیّات پایداری مورد توجّه قرا

حکمت نظری و ادبیّات پایداری، اخالق در ایران و اسالم، تعریف ادبیات ها:  كلیدواژه
 پایداری، ویژگیهای ادبیات پایداری.

    

                                                
 دانشیار زبان وادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.  1
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 مبانی نظری ادبیات مقاومت در آثار غسان كنفانی
 

 9محمد صادق بصیری
 2نسرین فالح

 چکیده
سطینی است که در شکل گیری غسان کنفانی ، یکی از مشهورترین نویسندگان مبارز فل

ادبیات این سرزمین و معرفی آن به جهانیان نقش بسزایی داشت . وی در آوریتل ستال   
اش به  خانوادهمیالدی درشهر عکای فلسطین متولد شد . با اشغال فلسطین ، او و 1۱3۱

جتویی از ستوریه و تبعیتد بته     ترک سرزمین خود مجبور شدند . آوارگی در لبنان ، پناه
ای از زندگی او را در جستجوی هویت اصلی خویش شتکل داد .  ت ، بخش عمدهکوی

های پناهندگان فلسطینی و فعالیتت مطبوعتاتی و سیاستی،     افزون بر تدریس در اردوگاه
آثارمتعدد داستانی ، چند نمایشنامه و کتاب در زمینة نقد ادبی حاصل عمرکوتاه و پربتار  

 حادثة تروریستی به شهادت رسید . میالدی در یک 1۱۱2اوست . وی در سال 
وی نخستین بار اصطالح ادبیات مقاومت را مطرح کترد . بررستی آثتار او بته ایتن      
دلیل،گامی مهم در تحلیل و عرضه مبانی نظری ادبیات مقاومت خواهد بود . این مقالته  

 ای تحلیلی اصول و مبانی نظری ادبیات مقاومت را در آثار غستان از نوع کیفی به شیوه
پذیری ، لزوم آگاهی و بیداری و باالخره کنفانی در سه مرحلة پیدایش ستمگری و ستم

 مقابله و مقاومت در برابر ستم تا حصول نتیجه بررسی کرده است .
ها نشان داده است که من فردی نویسنده بر پایة رنجها و آالم دوران کودکی در یافته

ستتم رفتته بتر متردم فلستطین و آمتال و       آوارگی و اخراج از وطن با انعکاس اندوه و 
انگیزاند و آزادی و آزادگی را برترین موهبت میآرزوهای آنان ، همدردی مخاطب را بر

 شمارد .میبرای همة افراد بشر در همة اعصار و قرون بر

ادبیات مقاومت در شعر، غسان کنفانی، مبانی نظری در شعر غسان کنفانی،  ها: كلیدواژه
 ری در شعر عربی.ادبیات پایدا

                                                
 . دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان 1

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.  2



 79                                                                                                                               مقاالت    چکیده

 

 ؛رمانتیسم ِ ضدّواسوخت و 
 وحشی بافقیهای بندتركیب بررسی تطبیقی ویژگیهای دو مکتب با تأكید بر

 
 9ور مجید بهره

 چکیده
هنر و ادبیات  ضدّ رمانتیسم در مخالفت و ردّ مواضع فکری و ذوقیِ رمانتیکها در عرصه

-ریخی، بلکته مضتامین غنتایی   تا-فرهنگی غرب شکل گرفت. در ایران نه چنان تجربه
رمانتیسم ادبیات اروپتایی  عاشقانه و ساختهای رمانتیکی شبیه به آنچه در تجربیات پیش

های عاشتقانه  گیری ادبیات غنایی ایران به ویژه با مثنویرخ داده است، همزمان با شکل
 روان بسیاری یافت.نظامی گنجوی به وقوع پیوست که دنباله

از یک سو غزلیاتِ پرسوز و گتداز و   شاعر عصر صفویه، کمال الدین وحشی بافقی
عشقی فرهاد و شتیرین بته تقلیتد از آثتار نظتامی دارد و از دیگتر ستو از ستر          منظومه

و تغزّل نشان  حقیقی و نگاه واقعی به مفهوم عشق شوریدگی عکس العملی بنا بر تجربه
بند مشهورش طترز ختاصِ واستوختی و بته      داده است؛ از جمله وحشى در دو ترکیب
لمثل بتا ابتراز خشتونت نستبت بته معشتوق،       عبارتی نگرش ضدّ رمانتیک خود را فی ا

روگردانی از او و تنهایی عاشقانه بیان کرده است. این نوشتار به منظور بررسی مبانی دو 
ی ویژگیهتای مشتترک دو   در مبحث اصلی به مقایسته  ضدّ رمانتیسممکتب واسوخت و 
و برختی  شی بافقی هایی از شعر وحخواهیم پرداخت که با نمونه جنبش ایرانی و غربی

شتناختی از  ستبک -بحث نیتز تحلیلتی تطبیقتی    و نتیجهاز آثار غربیان مستند شده است 
 . عناصر واسوختی و ضدّ رمانتیک خواهد بود

مکتبهای ادبی، شعر فارسی و رمانتیسم، ضتدّ رمانتیستم در شتعر فارستی،     : ها كلیدواژه
 وحشی بافقی.مکتب واسوخت در شعر فارسی، شعر

 

                                                
 bahrevar.majid@gmail.com    یار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یاسوجاستاد.  1
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 شناختی و تصویری ابعاد زیبایی ها و تحلیل جلوه
 كوه در  مثنوی معنوی

 9محمد بهنام فر 
 2مریم زمانی پور

 چکیده
با توجه به اهمیتی که کوه در تصویرگریهای شاعرانه و بیان عواطف و احساسات موالنا 
دارد که این خود حاکی از بازتاب افکار متعتالی و روح بتزرگ اوستت در ایتن مقالته      

موالنا به کوه به عنوان یکی از جلوههتای پتر شتکوه طبیعتت از      شود  نگاه کوشش می
دیدگاه زیبایی شناختی مورد بررسی قرار گیترد و نشتان داده شتود کته شتاعر  از ایتن       

های صوفیانه چگونه از شگردهای بیتانی   رهگذر با خالقیت شاعرانه و شیوۀ بیان  آموزه
ی شناسانة آن بته شتیوۀ  توصتیفی و    های زیبای بهره می گیرد.  در این مقاله کوه و جلوه

تحلیلی مورد بحث قرار گرفته و تصویرسازیها و تعبیرات و ساختهای نادر آن در مثنوی 
بررسی و تحلیل شده است .بازتاب گسترده و گوناگون کوه در اندیشته و تصتویرگری   
کتوه  موالنا حاکی از تعلّق خاطر افکار بزرگ و واالی موالنا به تصاویر با عظمتی چون 

است. شگردهای بیانی موالنا به عنوان عارفی سترگ با استفاده از  پدیتدههای طبیعتت   
صوفیانه الهام می گیرد و نگترش عارفانته او بتا تصتویر ستازیهای او       های نیز از آموزه

ارتباطی شگرف دارد؛ چنانکه هنگام تجلی خداوند بر کوه طتور آن را مستتانه در حتال    
بر اینها در تمام این تصویرسازیها غر  از کوه تنها لفتظ   رقص و سماع می بیند.عالوه

آن نیست بلکه همه  مواردی است که با انسان و تحول او به مقام انسان کامل ستروکار  
دارد و خالصه اینکه تمام  تصویر گریها و شگردهای بالغی که بتا استتفاده از کتوه در    

های عمیق و ناب عرفتانی مولتوی    شهای برای القای مؤثر اندی مثنوی به کار رفته، وسیله
 است.

کوه در مثنوی مولوی، تحلیل تصویر در شعر موالنا، تحلیل زیبایی شناختی  ها: واژهكلید
 مثنوی.

                                                
 M_behnamfar@yahoo.com   .  دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند   1

  Maryamzamanipour679@yahoo.com  ن و ادبیات فارسی . کارشناس ارشد زبا 2
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 در تاریخ بیهقی زنده گفتگوی

 9اصغر بیرانوند 
 چکیده

تاریخ بیهقی کتابی است که عالوه بر وجه تاریخی، وجوه فتراوان دیگتری نیتز دارد و     
را از دیگر کتابهای تاریخی متمایز ساخته و توجه اهل تحقیق و پژوهش را به  همین آن

الیه های درونی آن بر انگیخته است. یکی از این الیه ها که کمتر بدان پرداختته شتده،   
ارزشهای نمایشی آن است. گفتگو نویسی به عنوان یکی از عناصتر نمایشتی در تتاریخ    

کوشتد   به گفتگوهای این کتتاب متی پتردازد و متی    بیهقی نقشی پررنگ دارد. این مقاله 
دیگتری از ارزشتهای نهفتته آن را      نوعی گفتگوی زنده را در آن معرفی کنتد و گوشته  

 آشکار سازد. 

تحلیل تاریخ بیهقی، انواع گفتگو نویسی در تاریخ بیهقی، گفتگوی زنده در  ها: كلیدواژه
 بیهقی، هنر نویسندگی بیهقی.

 

                                                
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه زنجان.  1
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 «كند، رستم چه كسی باور می»یة رمان نقد و تحلیل درونما

 9سکینه پاشا زانوسی
 چکیده   

کنتد،   چه کسی باور متی »انگیز شریفیان نویسندۀ زن معاصر است که با انتشار رمان  روح
 جایزۀ بنیاد گلشیری را برای بهترین رمان به خود اختصاص داد.« رستم

ریتق داستتانها منتقتل    ست کته از ط  درونمایه اندیشه، احساسات و عواطف انسانی ا
فراگیری در کلّ اثر ادبی وجود دارد و نویسنده را در پیشبرد  شود. درونمایه به شکل می

آشتنایی  و عناصر مختلف داستان است.  رساند و هماهنگ کنندۀ اجزا افکارش یاری می
 بتتا فکتتر نویستتندۀ رمتتان و پتتی بتتردن بتته دلمشتتغولی اصتتلی کتته درصتتدد بازتتتاب   

در این نوشتتار بته   سازد.  مسائل مهمّ جامعة امروزی رهنمون می آن است ما را به سوی
هتای  غالب این رمتان و مهمتترین دغدغته    شود که مضمون ها پاسخ داده می این پرسش

هتایی بترای نمتودار کتردن اندیشتة       نویسندۀ زن این رمان چه بوده است؛ او از چته راه 
 درونی خود بهره جسته استا 

تحلیلی درونمایة مسلّط رمان را تحلیتل، و   -روش توصیفی مقاله بر آن است بااین 
 ه نویسنده از آن برای بازگویی مضمونهای خود استفاده کردهک هایی را معرفی کندشیوه
 است.

های ها، لحن روایت و تأکیدهای راوی و شخصیّتعنوان داستان، تفسیر و اظهار نظر
های عناصر سر نخ دستیابی به درونمایهنمادین و توجّه به چگونگی ترکیب و تلفیق این 

 رمان است.   این
 

ادبیات داستتانی امتروز، رمتان فارستی امتروز، مضتمون در رمتان امتروز،         ها:  كلیدواژه
 ، عناصر داستانی رمانهای فارسی.  انگیز شریفیان روح

                                                
 sakine.pasha90@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن  .  1
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 زمان، تعلیق و انتظار در دیوان یداهلل رویایی
                                                                                 

 9هدی پژهان     
 چکیده

زمان )وقت( از جمله مسائل مهمی است که همواره ذهن آدمی با آن درگیر بوده است. 
گذشت روزان و شبان و تجربه کودکی و پیری درکی از زمان را برای همه انستانها بته   

موجب می شود تا بدانجا که در بعضتی   صورت فردی و در فرهنگها به صورت جمعی
فرهنگها به عنوان یکی از خدایان تلقی شده است. هتی  چیتز از ستیطره زمتان ختارج      
نیست. چیرگی این عنصر و هم چنین درک تعلیق و انتظار در اشعار یداهلل رویایی سبب 
ای ه شد تا به شناسایی و توصیف زبانی حروف ربط زمان دار به عنوان بخشی از نشانه

زمانی در تعیین رابطه زمانی بین رویدادها بپردازیم و نیز بررسی دقیقی از دیدگاه عنصر 
 زمان و مکان روایی در اشعار او صورت گیرد.  

و انتظار در شعر امتروز، تعلیتق و حتروف ربتط زمتان دار در شتعر        زمان ها: كلیدواژه
 فارسی، وقت در شعر امروز، شعر یداهلل رویایی. 

  

                                                
         hoda.pezhhan@gmail.com  رای دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشجوی دکت.  1
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 پسند پسند و غیر عامه ه عنصر روایت در داستانهای عامهمقایس

 نویسندگان زن ایرانی و مقایسه آن با آثار نویسندگان مرد
 

 9هدی پژهان                                                                                    

 چکیده
ه، و در علوم انسانی و اجتمتاعی  های روایت در نقد ادبی معاصر بسیار مورد توج نظریه

نهضت گسترده ای را شکل داده است. در این پژوهش بته بررستی مقایسته ای عنصتر     
روایت در بعضی آثار نویسندگان زن رمانهای عامه پسند با سایر نویسندگان زن پرداخته 
شد که آثارشان در چارچوب عامه پسند جای نمی گیرد و البته مقایسه دیگری بتا آثتار   

 یسندگان مرد نیز صورت گرفته است. نو
اعم از عامته پستند و غیتر     -بر این مبنا در این جستارآثار چند نویسنده مرد و زن 

مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت تتا   -عامه پسند از جمله فهیمه رحیمی و زویا پیرزاد
 د یا خیر.   مشخص شود آیا اساسا این آثار تفاوتهایی از دیدگاه روایت پردازی با هم دار

روایت در داستان امروز، نویسندگان زن امروز، داستانهای عامه پسند، رمان ها:  كلیدواژه
 فارسی امروز.

                                                
         hoda.pezhhan@gmail.com  دانشجوی دکترای دانشگاه سیستان و بلوچستان.  1
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 شناسی رنگ در اشعار پایداری نزار قبانیداللت

 9دكتر یداهلل پشابادی

 چکیده
و های مهم در طبیعت است که همیشه در هنر و ادبیات بازتاب یافته رنگ یکی از پدیده

به داللتها و ایقاعهای خاصی ممتاز گشته است. رنگها در طبیعت بیانگر حکمتت عتالی   
های متعددی در باور مردم رستوخ یافتته   های دور به گونهدر آفرینش است و از گذشته
ای در هنر خویش رنگ را بترای بیتان اغترا  ختود بته      است. نزار قبانی به طرز ویژه

آیتد،  ترین شاعران مقاومت به حستاب متی  رجستهخدمت گرفته است. وی که یکی از ب
ای که رنگ، که یکتی از عناصتر مهتم صتور     داللتهای خاصی به رنگ بخشیده. به گونه

خیال محسوب است در اشعار او کاربردی نمادین پیدا کرده و الهامگر معانی مورد نظر 
شتناختی  شاعر شده است. این جستار بر آن است که داللتهای رنگ و کارکردهای معنی

آن را در اشعار پایدرای نزار قبانی مورد مداقه قرار دهد و این مسئله را تبیتین کنتد کته    
ای میتان تناستب آن بتا معنتای     رنگ چه داللتهایی در شعر این شاعر دارد و چه رابطته 

مقصود است آیا شناخت رنگها و داللتهای آن در شعر وی، خواننده را بر معانی رمتزی  
 گرداندایاشعار او آگاه م

 شناسی در ادبیت پایداری، نماد در شعر ادبیات پایداری و رنگ، داللت ها: كلیدواژه
 نزار قبانی.               

 

                                                
   y_pashabadi@yahoo.com استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان  .  1
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 «صدای پای آب»تا « تمهیدات»مسافری از 

 های مشترکِ عین القضات همدانی و سهراب سپهری( )بررسی اندیشه
 
 9مهین پناهی

 2نسرین شکیبی ممتاز
 

 چکیده

های متافیزیکی در شرق آسیا به صورت یک حقیقت گشتوده شتده در ستنتهای     هاندیش
شتود. بتا    مختلف عقیدتی نظیر عرفان هندویی ، بتودایی ، چینتی و ذن نشتان داده متی    

داریِ نتوین و اضتمحالل ارزشتهای سُتنتی بترای       حرکت انسان در جریان نظام سرمایه
ع انستانی نضتج گرفتت کته     شناخت و درک متافیزیک نوع خاصی از عرفان در جوامت 

به بتازخوانی  « ژان پُل سارتر»و « گونترگراس»، «هرمان هسه »هنرمندان زیادی از جمله 
دارای دستگاه « سهراب سپهری»و تفکر در باب آن پرداختند. در میان هنرمندان معاصر  

خاص فکری و پیشینه تفکری عرفان مدار است. سلوک فکری وی به کهنترین تفکرات 
گردد که به ترویج اندیشه  بازگشت بته طبیعتت پرداختته و     نی تفکر تائو برمیشرقی یع
 دارد تا انسان را دوباره به جنگل بازگرداند. را بر آن می« ژان ژاک روسو»بعدها 

برخورد و تالقی اندیشه سپهری در مقطعی خاص از زمتان بتا عارفتان شترقی از قبیتل      
های عرفانیِ او را به وجود آورد اما به این نکته  اساس و زمینه اندیشه« بودا»و « الئوتسه»

و  نیز باید توجه کرد که شاعر در موارد متعددی وامدار تفکرات ناشی از عرفان استالمی 
 آرای عارفان این سرزمین است.

 عین القضات. تمهیدات. سپهری. صدای پای آب. مسافر. :ها كلیدواژه

                                                
 شیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا. دان 1

    nasrinshakibi@yahoo.com      دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا.  2
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 ماه در مثنوی

  1مهین پناهی                                                 
2نوشین استاد محمدی                                

 چکیده  
های شناخت اندیشه و نظام ذهنی یک شاعر یتا نویستنده بررستی و تحلیتل      یکی از راه
گیرد آن  چه غالباً مورد کندوکاو قرار می های خیالی اثر اوست و در این زمینه آن صورت

 های خیالی است که از دیرباز محل توجه شارحان متون بوده است.  رتدسته از صو
در این مقاله کوشیده ایم به بررسی و تحلیل کاربردهای نمادین ماه در مثنوی بپتردازیم،  

توان دریافت که موالنا در مثنوی مفاهیم عمیق ،رمزگونه و نمادین  زیرا با اندکی تأمل می
ها بهره ببرد. در  تا هرکس به اقتضای حال خود از آن خود را در بطن واژگان نهفته است

این راستا واژۀ ماه به طور خاص مورد دقت نظر قرار گرفته استت کته معتانی نمتادین     
 کند. مختلفی را بنا به موقعیت کالم با خود حمل می

 مثنوی معنوی، ماه، نماد: هاكلیدواژه

                                                
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی. 1
 تهران قاتیواحد علوم تحق -اد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آز یدکترا یدانشجو .2
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 ادبیات چیست؟

  9علی پور دریایی
  2سهراب سعیدی 

 کیدهچ
هدف این نوشته فقط بیان چند تعریف مشخص از ادبیات و نشان دادن وجوه اشتتراک  

ادبیات فارسی گنجینه ای بی انتها است که نه تنهتا  »و افتراق آن تعاریف است؛ چرا که 
از لحاا کمیت و تنوع در شمار بهترین و پرارزشترین آثار فکری و تجلیات ذوقی ملل 

ه ازلحاا کیفیت ،مختصات و ویژگیهای دارد که افراد دقیتق  بزرگ به شمار می آید، بلک
و صاحبنظری هم که سالیان دراز در آن به بررسی پرداختته انتد ، نمتی تواننتد در هتر      
قسمت به سادگی و قاطعاً اظهار نظر کنند. در این نوشتته ستعی شتده استت تعتاریف      

خود بحثی کالن است، مختصری از ادبیات آورده شود؛ همچنین از درونمایه ادبیات که 
ریشه شناسی واژه ادبیات، کارکرد ادبیات، هدف ادبیات، تقسیم بنتدی ادبیتات، وظیفته    
ادبیات، رابطه زبان و ادبیات و خدمات فرهنگی هنری شتاعران ستخن بته میتان آمتده      

 است.
 

متعهد، جنبه های گونتاگونی زبتان و   ادبیات فارسی، ادبیات متعهد و غیر :  ها كلید واژه
 یات.ادب

                                                
 poordaryiae @ yahoo .com . عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان      1

 . کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان و مدرس و دانشگاه فرهنگیان بندرعباس 2

ohrab_minab@yahoo.coms 

mailto:ohrab_minab@yahoo.com
mailto:ohrab_minab@yahoo.com
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 طنز،  فریاد ی بی صدا

 
 9علی پور دریایی
 2سهراب سعیدی

 چکیده
و بلکه مهمترین شیوه ادبی جهاناست  یکى از انواع ادبى،طنز جلوه خنده در ادبیات، و  

که متأسفانه کمتر درباره آن بحث شده است . در ادبیات کهن فارسی ، طنتز بته عنتوان    
شخصی با دیگر مضامین انتقادی و خنده آمیز نوع ادبی مستقل، شناخته نشده و حدود م
به عنوان یکی از فتروع  در زبان فارسى، طنز چون هجو و هزل و مطایبه است. امروزه  

جتو و هتزل و لطیفته و    ای که گتاهی ه  گونه بهشکلهاى گوناگونى دارد  ادبیات انتقادی
معرفتی طنتز بته    . آنچه در این گفتار از آن سخن می رانتیم،  گیرد فکاهى و...را در برمى

 عنوان فریاد انسان معتر  است.

 طنز  و هزل و  ادبیات، هجو و فکاهه و ادبیات، اعترا  در قالب طنز.ها:  واژه كلید

                                                
 ali poordaryiae @ yahoo .comعضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان  -ترای زبان و ادبیات انگلیسیدک . 1
 ohrab_minab@yahoo.comsمدرس دانشگاه فرهنگیان بندرعباس   –. کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی 2

mailto:ohrab_minab@yahoo.com
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 نگاهی به تاریخچة اقتبا  سینمایی از متون كالسیک ادبیات فارسی
 با تأکید بر بررسی دالیل ضعف و عدم ساخت فیلمهای اقتباسی موفق در سینمای ایران
 
 1علیرضا پورشبانان
 2مهدی عبدی

 چکیده
گیری سینما مورد اقتباس از متون ادبی نویسندگان جدید و قدیم از همان ابتدای شکل

توجه بسیاری از فیلمسازان قرار گرفته و رابطة ادبیات و سینما در تعاملی دو گانه از سویی 
شده و از سوی دیگر باعث معرفی بسیاری از آثار ادبی در سطحی گسترده و پر مخاطب 

زمینة استفاده از روایت و داستان ادبی را برای ساخت فیلمهای سینمایی فراهم ساخته 
های بسیاری را در است. در این زمینه در میان متون ادبیات کالسیک فارسی، نمونه

های قوی نمایشی، توان اقتباس برای توان یافت که با داشتن جنبههای مختلف می دوره
لم سینمایی را دارند؛ اما تاکنون اقدام مؤثری برای تبدیل آنها به نسخة نمایشی ساخت فی

انجام نشده است. در این پژوهش سعی خواهد شد تا با بررسی تاریخچة اقتباس در 
سینمای ایران از آغاز تاکنون، ابتدا جایگاه این مقوله در سینما و ادبیات ایران مورد بازکاوی 

های اره به دالیل کمبود فیلمهای اقتباسی از ادبیات فارسی، راهقرار گیرد؛ سپس با اش
ادبیات  ویژه گسترش این فن و تعامل دوسویة هرچه بیشتر میان سینما و ادبیات فارسی به

کالسیک، مورد اشاره قرار بگیرد. بر این اساس با توجه به تعریف اقتباس و انواع 
چنین تبیین انگیزه و  اقتباسی در سینما، همرویکردهای آن به عالوه سابقة ساخت فیلمهای 

هدف از اقتباس، بازشناسی روند ضعف و قوت این پدیده در سینمای ایران به عنوان هدف 
شود با برشمردن وجوه نمایشی،  پژوهش پیگیری خواهد شد. در نهایت نیز سعی می

ژانری به  بندیمعیارهای مناسب برای تشخیص متون مناسبِ نمایشی، بیان شود و طبقه
های عنوان یکی از قدمهای مؤثر در روند تبدیل متون ادبیات کالسیک فارسی به نسخه

تحلیلی است و استفاده  -نمایشی مورد توجه قرار گیرد. روش پژوهش با رویکرد توصیفی
ای و فضای مجازی به عالوۀ آمار، اطالعات و تجربیات اقتباسی در از ابزار و اسناد کتابخانه

 ایران به پیشبرد پژوهش کمک خواهد کرد.سینمای 
ادبیات کالسیک فارسی وسینما، اقتباس و وجوه نمایشی، سینمای ایران واژگان كلیدی: 

 و متون ادبی.

                                                
 alirezap3@yahoo.com   مدرسفارسی دانشگاه تربیت . دانشجوی دکتری زبان و ادبیات  1

 mehdi_abdi_64@yahoo.com . کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 2

mailto:alirezap3@yahoo.com/%2009132338103
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 داستان نمکیدر  گر حیله شخصیت تحلیل

 9فریده پورگیو

 چکیده
ظه قومی از حاف بخشی  ،ود داشتهجکه از دیرباز در ایران و  ،افسانه سرایی و قصه گویی

.  قصه ها و افسانه ها به طور شفاهی  و دهان به دهان در کشور ماست و تاریخ شفاهی
و شهرها نقل می شتده و تنتوع آداب و رستوم و عقایتد هتر منطقته  در ایتن         روستاها

استت. از جملته ایتن داستتانهای جتادویی       ایجاد می کرده   دگرگونیداستانها تغییر و 
نقل می شود. صتبحی در جلتد دوم    ر اغلب مناطق ایراندهنوز داستان نمکی است که 

افسانه ها این داستان را با چند تغییر وتحول وبا نامهای نمکی،ملی و نمکک به صورت 
جدا آورده است. در همه این داستانها دختر کوچکی با حیله گری و مکاری بته نجتات   

عموال در داستتانهای  خود و بقیه موفق می شود و مورد تحسین همگان قرار می گیرد. م
عامیانه زن، مکار و حیله گر است و کمتر نقش مثبتت دارد. درایتن مقالته ایتن  تغییتر      

 نگرش مورد بحث و  بررسی قرار گرفته است.

 ادبیات عامیانه فارسی، داستانهای عامیانه فارسی، تحلیل داستان نمکی.: ها كلیدواژه

                                                
 مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز.  1
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 ی بررسی تطبیقی مدایح نبوی در شعر سعدی شیراز

 بوصیری« برده»و قصیده 

 9هاجر پوالدچنگ

 چکیده
دراین گفتار، مدح نبوی یا منقبت به عنوان یکی از انواع ادبی در زبان فارستی و عربتی   

شود. سیری در آثارمنظوم و حتی منثور زبان فارسی متا را بته ایتن حقیقتت      بررسی می
را به نعت و حمتد  سازدکه شاعران همواره پس از مناجات خداوند، فصلی  رهنمون می

مرسومی در   توان گفت این امر شیوه اند به طوری که به جرأت می پیامبر اختصاص داده
ادب فارستی و    خلق آثارادبی شده است. دراین مختصراز میان انبتوه شتاعران برجستته   

اند وبه مدایح نبوی آنان و مفتاهیم نهفتته درآن    انتخاب شده «سعدی و بوصیری»عربی 
های برجسته و مطرح ایتن نتوع ادبتی     شده و سعی بر این است که چهره ای توجه ویژه

متدح رستول اکترم      درادب فارسی و عربی معرفی شوند. مبنای کار دراین مقاله مقایسه
است. این کار به بیان  «مدایح نبوی سعدی»و « البرده یا میمیه بوصیری«  )ص( در قصیده

های مدایح سعدی بادیگر شاعران، علتت   وجوه اشتراک و افتراق این دو منقبت، تفاوت
آوری بوصیری به مدح پیامبر به صورت جدی و گسترش دادن این نتوع ادبتی در    روی

چنین معرفی ویژگیهای ظاهری و جسمانی پیتامبر و نیتز ارزش و مقتام     قالب شعر، هم
ای از مشتهورترین   پردازد که بتاپیش درامتد معرفتی متدح و مجموعته      معنوی ایشان می

 شود.    نبوی در ادب فارسی و عربی همراه می مدایح

قصتیده بترده   : مدایح نبوی در ادب فارسی و عربی، مدایح سعدی شیرازی، ها كلیدواژه

         بوصیری

                                                
 ه فردوسی مشهددانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی دانشگا.  1
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 های صادق هدایت طبقة كارمند در داستانبررسی جایگاه 

 
 9مجید پویان

 چکیده:
که یکی از به شمار می رود  طبقة نوظهوری،طبقة کارمند  صادق هدایتهای  در داستان

. پیتدایش ایتن طبقته بته دلیتل      در دوره رضتا پهلتوی استت   پیامدهای نوسازی دولت 
هتتای مختلتتف اقتصتتادی، اجتمتتاعی، سیاستتی و   هتتای دولتتت در عرصتته تجتتدّدگرایی

ساالری است. از آنجا که این تحواّلتْ موجب پیدایش نظم نوین طبقتاتی و زوال   دیوان
نگرشتی انتقتادی و از    ، د، طبیعی است که طبقات بانفوذ سنّتیگرد نظام کهن طبقاتی می

سر انکار و تحقیر به این طبقه داشته باشتند. موضتعگیری انتقتادی نخبگتان اقتصتادی،      
رتبتة   نسبت به کارمنتدان عتالی   آقا حاجیدر داستان  ابوتراب حاجیسیاسیِ سنّتی مانند 

 ، سیاسی است.دولتی برآمده از این تغییرِ معادالت قدرت اقتصادی
هتای سوطاستتفاده،    تصدّی مناصب کالن و عالی به وستیلة کارمنتدان دولتتْ زمینته    

آورد؛ چنانکتته ایتن مفاستتد از   ارتشتاط و اختتالس را در ستتطوح کتالن بتته وجتود متی     
هتای   دستاویزهای طبقات سنّتی برای نقد طبقتة کارمنتد و در اصتل انتقتاد از سیاستت     

 .آید به شمار می دولتتجدّدطلبانة 
 

 جامعه شناسی طبقه کارمند،، صادق هدایت : داستان نویسی معاصر،ها هكلیدواژ

                                                
 . استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد 9
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 شناسی كار كودكان در آثار هوشنگ مرادی كرمانیآسیب
  
                        9مجید پویان

 2الهام صفی جهانشاهی                           

 چکیده
کرمانی گستتردگی زیتادی دارد. از   رادیدر آثار هوشنگ م« کودکان کار» پدیدۀ  بازتاب

کرمانی از کودکی برای گذران زندگی ناچار به کار کردن بتوده استت بتا    آنجا که مرادی
آسیبها و تتأثیرات مخربتی کته کتار بتر جستم و روح کتودک دارد، آشناستت. وی در         

ستاز کتار   پذیری کودکان در برابر کار و عوامتل زمینته  داستانهای خود به روایت آسیب
کودک و نیز تأثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی این پدیده شوم پرداخته است. نویسنده 

عدالتیها و نیز محرومیتهتا و کمبودهتای زنتدگی ایتن قربانیتان      در به تصویر کشیدن بی
 های داستانی خود، توفیق وااالیی یافته است.پناه بر شخصیتکوچک بی

ه کودکان کار در داستانهای هوشنگ پرسش کالن این جستار، واکاوی آسیب شناسان
 مرادی کرمانی است.

کار و داستانهای فارسی، نقد جامعه شناختی کرمانی، کودکانآثارمرادی ها: كلیدواژه

 کودکان داستانهای

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد 1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد 2
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 «كردآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می»
 نگر مارتین سلیگمن()نگاهی به شعر حافظ با رویکرد روانشناسی مثبت

 
 9نصور پیرانیم

 چکیده  
نگر در جستجوی زندگی خوب و در پیِ مطالعه علمی عملکرد انسان روانشناسی مثبت

آرمانی است؛ علمی که به جای توجه به ضعفها و ناتوانمندیهای انسان بر نقاط قتوت و  
توانمندیهای او از قبیل شجاعت، قدرشناسی امیتدواری، شادزیستتن، ستالمت روانتی،     

مارتین سلیگمن بنیانگذار کند.  بینی، رضامندی، سعادت و...  توجه میلذت بردن، خوش
مورد مطالعه  گذشتهو  آینده، حا هیجانات انسان را در سه مسیرِ  ،نگرروانشناسی مثبت

. بررسی و تحلیل همه این فضیلتها و قابلتها به همراه استتخراج شتواهد از   دهدقرار می
است. از این رو در این نوشته به چند مورد یعنی  متون ادبی از حوصله یک مقاله بیرون

از  ساعادت و  رضاایتمندی ، امیاد ، شاادی از فضتیلتها و    تعاالی  و دانایی _و_خرد 
ایم. در این مقاله این تجربه بر استخراج شتواهد و مصتداقها از دیتوان    تواناییها پرداخته

ایرانی متمرکز استت  ای جامع و نمودی کامل از زندگی و روحیه حافظ به عنوان تجربه
مندان تحلیلهتای  تا شعر حافظ از دیدگاهی دیگر مطالعه، و هم این تصور از ذهن عالقه

ای جامته روانشناختی زدوده که آنچه غربیها امروزه در قالب مفاهیم و اصطالحات نو و 
کنند، یافته های نوین و ابداعات مختص اندیشمندان غرب نیست بلکه می عرضهآراسته 
ها پیش با شواهد و مصتداقهای دلکشتتر در آثتار و کتالم     قرن از این دیدگاه ها بسیاری

 فرزانگان ایران بیان شده است.

ا و گتر روانشناسی مثبتت حافظ، خوشبینی در ادبیات فارسی،  ،در شعر امید ها:كلیدواژه
  ادبیات فارسی، رضامندی و سعادت در شعر فارسی.

 

 

 

 

                                                
 am_piran@yahoo.com. استادیار دانشگاه شهید بهشتی   1
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 «مونس، مادر اسفندیار
 سی یک داستانشناروایت

 9لیال سادات پیغمبرزاده

 چکیده
های جنگ و دفاع های ساختاری نوع ادبی داستان کوتاه باعث شد، طی سالقابلیت

آورد این مقدس بیشتر نویسندگان این حوزه به نوشتن داستان کوتاه روی آورند. ره
سندگان این های هنری متفاوت بود. نویاقبال عمومی خلق صدها داستان کوتاه، با ارزش

عرصه کوشیدند هر یک تصویری آرمانگرایانه و یا واقعگرایانه از جنگ و پیامدهای آن 
هایی هم با محوریت زنان شکل گرفت. برخی از این کنند. با این رویکرد داستانخلق 
هایی صبور، بردبار و شخصیتهایی آرمانی از زنان را انعکاس داد؛ ها جلوهداستان

-یمها، شجاعانه و امیدوارانه برای رسیدن به پیروزی همة مصیبت شکیبا که با وجود
داستان کوتاه کوشیدند. گروه دیگر بازتابی واقعگرایانه از جنگ و پیامدهای آن داشت؛ 

با محوریت زن و نشأت گرفته از همین جریان است. مقالة « مونس، مادر اسفندیار»
بررسی سطح داستانی و کالمی این ه شناسی بهای روایتگیری از نظریهحاضر با بهره

 پردازد. می روایت
گیری از تمهیدات روایی، است با بهرهتن در این داستان توانستهامیرحسن چهل

ای از رویدادها، پیرنگ، به عنوان زنجیره های جنگ ارائه دهد.تصویری واقعی از پیامد
معنایی در زندگی شخصیت  حادثة داستانی، تغییر با است.بر حضور تنشی درونی استوار

آورد. تنش در میان رخدادهای داستان از همان ابتدای داستان ایجاد شده و به وجود می
یابد. نیروی محوری توان مقابله با نیروهای مخالف درونی با بسط موضوع، گسترش می
 شود و پس از آن خواننده باید منتظر حصول نتیجه باشد.و بیرونی را ندارد، مغلوب می

نویسنده با شگردهای  کشد.نتیجة نهایی وظیفة تحلیل و تعبیر کل داستان را به دوش می
تغییر در ترتیب زمانی ماجراها )استفاده از زمان  و سازی برونیمناسبی همچون کانون

گذارد و او را برای درک پیام اثر پریشی ها و بسامدها( بر نحوۀ دریافت خواننده اثر می
بررسی سطح داستانی و کالمی روایت، دارد. با أم با جذابیت وامیبه تالشی ذهنی تو

ها و حجم متن، در رعایت تناسب بین ایجاد حس تعلیق، کنش شود، نویسندهروشن می
 است.یکدست عمل کرده

  تن.شناسی، داستان کوتاه، ادبیات دفاع مقدس، امیرحسن چهلروایت ها: كلیدواژه
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 نی و ممدوح آناز خاقا« شاهدِ جان» قصیدۀ 
 
 9محمدرضا تركی

 چکیده
تتوان آن را   کته متی   «نماید»با ردیف  "«مرا صبحدم شاهد جان نماید...» قصیده با مطلع
العجم خاقانی شروانی است  های حسّان نیز نامید، از سروده شاهد جاناختصاراً  قصیدۀ 

شناس  ن خاقانیو مصحّحان آن و محقّقا دیوانهای خطّی  .اجماعی در میان کاتبان نسخه
در مورد ممدوح یا ممدوحان ایتن قصتیده وجتود نتدارد.بر استاس آنچته در تصتحیح        

الدّین فرمانروای  مرحومان عبدالرّسولی و سجّادی آمده این قصیده به دو تن، یعنی سیف
شاه  تقدیم شده است.بر استاس برختی    شماخی و ابوالمظفّر اخستان بن منوچهر شروان

الدّین صاحب موصل ممدوح این قصتیده معرّفتی    ای دربند و سیفالدّین دار منابع سیف
 اند. شده

های مختلف در متورد مخاطتب یتا مخاطبتان ایتن       در این مقاله ضمن طرح دیدگاه
های  متنی و کمک گرفتن از  دیگر سروده قصیده، با در نظر گرفتن شواهد و قراین درون

های  مختلف  در زمینتة   نقد دیدگاه او و منابع تاریخی موجود، به منشئاتخاقانی و نیز 
کنتیم هویّتت ممتدوح یتا      پتردازیم و تتالش متی    هویّت ممدوح یا ممدوحان قصیده می

 ممدوحان آن را شناسایی کنیم.
 

التدّین   ستیف  ، ممتدوحان خاقتانی،  منشتئات ، دیوان خاقانی: خاقانی شروانی،  كلیدواژه
 الدّین صاحب موصل، اخستان. دارای دربند، سیف
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 های اجتماعی ادبیات معناباختگی نهزمی
 
 9علی تسلیمی
 2ركسانا شمسائی

 چکیده
و جهتگیریهتا و   استت سیاسی و اجتمتاعی    ادبیات و آثار ادبی همواره تابع رویدادهای

د . ازستوی  پذیر مهم در جامعه تأثیر می  شود،از تغییرات لی که در ادبیات مطرح میئمسا
هتای  و نویستنده آزاد استت تتا از میتان جلتوه     ، دیگر انسان مضمون فناناپتذیر ادبیتات  

. گوناگون روح انسانی هر موضوعی را که بخواهد انتخاب کند و در متورد آن بنویستد  
مدرنیسم به عنوان نگرشی ترکیبی از علتم و جامعته شناستی چنتدین ستده بته عنتوان        

قبتل از   توجته خورکه آثار ادبی درطوریجریانی غالب بر ادبیات تأثیری شگرف نهاد به
گیتری مکاتتب ،   شمار است؛ اما با ظهتور تفکتر متدرن ،شتکل    جریان مدرنیسم انگشت

 پی پیوند ناگسستنی ادبیات و جامعه بیشتر رخ نمایاند.درجنگهای جهانی وآثار ادبی پی
عهتده دارنتد؛ در    نویسندگان این دوران نقتش رهبتران سیاستی و اجتمتاعی را نیتز بته      

-ها و آسیبهای اجتماعی را شرح میها و کتابهایشان دغدغهیانیهها ، بسخنرانیها، روزنامه

دارند و به شور میدهند؛ مردم را به تفکر در فلسفه آفرینش و یافتن گوهر وجودشان وا
بنابراین برای مطالعه درباره شوند.خوانند و وجود نیروی برتر را یادآور میو امید فرا می

ر معنابتاختگی ، بررستی جریانهتای تتاریخی و     هتای تفکت  انسان جدید و یتافتن زمینته  
های مهم دگردیسی انسان پیشامدرن به انستان متدرن و   اجتماعی به عنوان یکی از زمینه

 تشکیل، تثبیت و تداوم مدرنیته وگسترش این تفکر حائز اهمیت است.

ها: ادبیات و نوزایی فرهنگی، مدرنیسم و معناباختگی، جامعه شناستی زبتان و    کلیدواژه
 دبیات فارسی. ا
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 یهاشناسی معاشیق در یکی از واپسین منظومهباز
 عاشقانه ادبیّات فارسی 

  9علی تسنیمی
  2فاطمه جاقوری

 چکیده
ای ادبی ست که به گمان برخی، عنصری برای نخستین بار آن های عاشقانه گونهمنظومه

ود رستید و  را در زبان فارسی آزموده است.این گونه ادبی، در ستده ششتم بته اوج خت    
های عاشقانه ادبیات یکی از واپسین منظومهواله سلطانی نظامی بر قلّه آن ایستاد. مثنوی 

التدّین فقیتر دهلتوی، شتاعر و     شتمس آید، سراینده این مثنتوی میتر  فارسی به شمار می
را در بیتان   والاه سالطان  نویسنده سده دوازدهم هجری قمری است که مثنوی واقعتی  

سلطانسترود.  خان واله داغستانی به دختر عمویش خدیجهقلیعشق دوست خویش، علی
شناستی  هتای دیتار هنتد بته بتاز     این جستار بر پایه این منظومه غنایی و عمتدتاً تتذکره  

 های گوناگون زندگی آخرین معاشیق ادبیّات فارسی پرداخته است. جنبه

طان، داستتانهای  احوال واله داغستانی، آثار فقیر دهلتوی، مثنتوی والته ستل     ها: كلیدواژه
 عاشقانه فارسی.

                                                
 انشگاه حکیم سبزواری. استادیار زبان و ادبیات فارسی د 1

 . کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری 2



 زبان و ادبیات فارسیهای یش پژوهشمین هماهفتـ  هرمزگاندانشگاه                                                011 

 

 بررسی ساختار روایی داستان های مینی مالیستی
 «فرشته ها» با نگاهی به مجموعه داستانک 

 
 9معصومه تقیان

 چکیده    
استان مینی مالیستی یا داستانک، نوع داستانی جدیدی است و زمان زیادی از آشتنایی  د

یل وجوه گوناگون آن هنوز مورد بررسی نویسندگان با این قالب نمی گذرد؛ به همین دل
های دقیقی قرار نگرفته است. هدف این مقاله، شناخت الگوی پیرنگ داستان های مینی 
مالیستی به عنوان گامی برای درک بهتر این نوع داستانی در جهت شناخت بهتر ادبیات 

توستط   داستانی است. نام گذاری علم شناخت روایت در داستان به نام روایت شناسی،
تزوتان تودوروف، آغازی برای رشد و رونق این علم بود. تودوروف به عنوان یکتی از  
ساختارگرایان در تالش بود الگویی کارآمد، معادل قواعد دستوری زبان، بترای مطالعته   
ساختار روایی داستان های گوناگون به دست دهد؛ به همین دلیل بررسی نظام روایت را 

پایه کوچکترین واحدها مبتنی دانست. ایتن پتژوهش در تتالش     همانند دستور زبان، بر
است با استفاده از الگوی روایی تودوروف به بررسی ساختار روایی مجموعه داستتانک  

نوشته رسول یونان بپردازد. حجم کتم داستتانک هتای طترح شتده در ایتن       « فرشته ها»
ست؛ به طتوری کته   مجموعه، باعث ایجاد داستان هایی با پی رفت هایی محدود شده ا

گاه تنها یک پی رفت، متن را تشکیل می هد و پی رفت های فرعی بسیار کم به چشتم  
می خورد. پی رفت ها در تمامی داستانک ها به صورت زنجیره ای روایت متی شتوند.   
بررسی روابط بین اجزای روایت الگویی نسبتا مشترک بته دستت متی دهتد: مشتکل و      

 نهایی می شود.                                                                                                         رنجی که منتهی به   مرگ یا ت

 رفتت، مجموعته داستتانک    مینی مالیسم، روایت، تتودوروف، پیرنتگ، پتی   : ها كلیدواژه

 ها فرشته
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 قرآن و قیامت در آثار حزین الهیجی
 صدیقه جابری

 چکیده
ن الهیجی یکی از شاعران بزرگ سبک هنتدی استت کته او را بعتد از صتائب از      حزی

شمارند. دیوان شعری حزین مملو است از ابیاتی که به بزرگان و سرآمدان این سبک می
طور مستقیم یا غیرمستقیم از موضوعات متنوع قرآن مجید تتأثیر گرفتته استت. در ایتن     

مت در دیوان وی میتزان تتأثیر پتذیریش از آن    مقاله ابتدا با بررسی توصیفات معاد و قیا
هتای  شود و در ادامه نیتز جلتوه  دسته از آیات قرآن که آیات قیامت است نشان داده می

شگرفی از داستان قرآنی حضرت یوسف که مدّنظر شاعر واقع شده استت ، بته عنتوان    
 شود. محکی در اثبات تسلط شاعر بر آیات قرآنی آورده می

 ن، دیوان شعر، اثرپذیری، قرآن، قیامت و معاد، یوسفحزیها: كلیدواژه
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 و بافقی وحشی «برین خلد» حکمی و زبانی مقایسة

 «نظامی االسرار مخزن»
 9سیدناصر جابری اردكانی

 چکیده
 مکتتب  هتای چهتره  تترین  برجستته  از یکی و سوزناک هایعاشقانه شاعر بافقی وحشی
 ستر  بتر  کنتون  تتا  اشعارش است شده موجب دارد زبان در او که صداقتی. است وقوع
 آزمتایی  طبتع  نیز عاشقانه های منظومه سرایش در است کرده سعی او. بماند باقی زبانها
 متبلور نیز شیرین و فرهاد داستان جمله از بلند داستانهای قالب در را خود عشق و کند
 خصتوص  ایتن  در. نباشد غافل نیز حکیمانه شعر سرودن از نظامی پیروی از به و سازد
 از تقلیتد  بته  را آن کته  «برین خلد» نام با است اثری آفرینش او آزماییهای طبع از یکی
 در. است کرده اشاره االسرار مخزن از گرفتن الگو به  نیز اثر مقدمة در و سروده نظامی
 :شود می پرداخته زیر موضوعات به اثر دو این مقایسه ضمن تحقیق این

 نظامی وحشی از پذیری تأثیر -
 األسرار مخزن و برین خلد سبکی مقایسه -
   وحشی توجه مورد اندرزهای و حکمتها بیان -
 حکمی مضامین پردازش در بافقی وحشی نوآوری شیوۀ -

 شعر وحشی بافقی، مثنوی خلد برین، مخزن االسرار نظامی. ها: كلیدواژه
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 بررسی ارزشهای مقد  در شعر دفاع مقد 
 

1نرگس جابری نسب
 

 چکیده
فاع مقدس، دفاع برای حفظ ارزشهای مقدس است؛ این ارزشها در سه بخش اصلی د

ارزشهای عام نظیر ارزشهای فطری و انسانی، ارزشهای خاص ارزشهای امت و ملت و 
ارزشهای ویژه نظیر ارزشهای قشری و طبقات اجتماعی جای می گیرد. از بین اینها 

های ملی هر پارچگی مملکت، داشتهارزشهای ملی و سرزمینی نظیر حفظ استقالل و یک
سرزمین و ارزشهای اعتقادی و مذهبی، باورها، عدالت، انصاف و نگرشهای خدا 
محوری از اهمیت بیشتری برخوردار است تا آنجا که می توان گفت که ارزشهای ملی 
و سرزمینی و ارزشهای اعتقادی و مذهبی به هر شکلی که باشد، جزو مقدسات هر 

 سرزمین است. 
سه گروه مردم برای حفظ این ارزشها جنگیدند و به دفاع از این مقدسات پرداختند: 
گروه اول کسانی که فقط برای حفظ ارزشهای ملی و سرزمینی جنگیدند. گروه دوم 
کسانی که فقط برای حفظ ارزشهای اعتقادی و مذهبی جنگیدند. گروه سوم کسانی که 

م برای حفظ ارزشهای اعتقادی و مذهبی هم برای حفظ ارزشهای ملی و سرزمینی و ه
به این دلیل گفته شده دفاع مقدس، دفاعی برای حفظ  از جان و مال خود گذشتند.

توان گفت که این  ارزشهای مقدس اول دینی و در کنار آن ارزشهای ملی بوده است. می
د. اصطالح خاص ایران است و با این معنا و مفهوم در جای دیگری معنا و مفهوم ندار
در این مقاله تالش شده است به بررسی ارزشهای مقدس در شعر دفاع مقدس پرداخته 

 شود.

دفاع، مقدس و ارزشهای ملی، ارزشهای اعتقادی در ادبیات دفاع ها:  كلیدواژه
 مقدس.
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 مروری بر تعامالت فرهنگی ، ادبی و زبانی فارسی وعربی
 
 9میسا جبر

 2زاده غالمحسین غالمحسین

 چکیده
آمد و روابط نزدیکی داشته اند , وهمتین   و از اسالم با هم رفت ان و اعراب از پیشایرانی

ایتن تتأثیر وتتأثر در بتیش از      تأثیر بپذیرنتد سبب شده است از زبان و فرهنگ یکدیگر 
مبتنتی  ستامی   یاسالم بیشتر بر تأثیر فرهنگ و زبان ایرانی بر زبان عربی وستایر زبانهتا  

ایرانتتی مستتتقر در آن منطقتته از دوره  ین و حکومتهتتابتتوده کتته از طریتتق بتتین النهتتری
با  ،از اسالم وگسترش یافته است , اما پس شده هخامنشیان به بعد در منطقه عربی پخش

بته   است  کرده فرق گذاریپذیرش دین اسالم از سوی ایرانیان به تدریج روند این تأثیر
ی و اطالعات علمی از این صورت که در قرون اولیه اسالمی , آداب سیاسی وکشوردار

آداب و اصطالحات دینی از طریق زبان عربی  ،و در عو  ،عربی وارد  هایباایران و کت
ایتران   درپس از این نویستندگانی   ؛به زبان فارسی وارد شد و برآن تأثیر عمیق گذاشت

اند هم به عربی و هم به فارسی تألیف کترده و   که آثار خودرا به عربی نوشته آمدند پدید
اند  اند, و زبان و ادب عربی متبحر بوده روه دیگری نیز که فقط به فارسی مطلب نوشتهگ

است کته نمونته کتم     وهمه اینها سبب ارتباط عمیق فرهنگ و زبان فارسی و عربی شده
نطیری از مبادالت علمی و ادبی و فرهنگی و زبانی کم نطیر در جهتان استت و عامتل    

هتای فرهنگتی جهتان     ب فارسی و عربی در صحنهبسیار قدرتمندی برای همگرایی مطل
 است . های این مطالب با ذکر شواهد توضیح داده شده در این مقاله نمونهشده است . 

 
 زبان فارسی , زبان عربی , ادبیات  ها : كلیدواژه
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 های نقدی در تذكرۀ نصرآبادیبررسی و تحلیل دیدگاه

 1صادق جقتایی

 چکیده
از مشروطه با نقد ادبی غربی و مکاتب متعدد آن آشتنا شتدند   گرچه ایرانیان اساساً پس 

هتا،  در فرهنگ ایران، نقدادبی، تاریخی بسیار کهن دارد. در کتابهای ادبی، بالغی، تذکره
شعر و ... جلوه های گوناگون این دانش را می توان دید. تأمل در چنین متونی  دیوانهای

 اند.قد حوزۀ بسیار وسیعی را رصد می کردهگویای این مهم است که ادیبان ایرانی در ن
های با ارزش فارسی استت کته   تذکرۀ نصرآبادی ازجملة این متون ارجمند و تذکره

در نیمة دوم قرن یازده هجری در مدتی حدود سیزده ستال بته رشتتة نگتارش درآمتده      
ا است. نصرآبادی به شاعران و مؤلفان عصر خود پرداخته و اشعار و احتوال آنتان را بت   

ادبی و نقدی، ایتن اثتر بته    واسطه از خود آنها گرفته است.جدا از ارزشهایواسطه یا بی
ای برای مطالعات های پس از خود بوده، منبع ارزندهلحاا اینکه منبعی برای سایر تذکره

هتای  ادبی و نقدی است. با وجود اهمیت و ارزش این تذکره، تاکنون در مورد دیتدگاه 
 ی مستقل انجام نشده است.نقدی نصرآبادی پژوهش

هتای نقتدی نصترآبادی در    نگارنده در این جستار در پی بررسی و تحلیتل دیتدگاه  
سویی بیتانگر رشتد یتا افتول      های گوناگون زبانی، معنایی، بالغی و... است که از زمینه

ارزشهای ادبی در شعر عصر نگارنده است و از دیگر سو، اهمیتت نقتد و نقتادی را در    
 گذارد. های هنری ایران به نمایش میدوره انترینیکی از درخش

هتای فارستی، معیارهتای نقتد در زبتان       : تذکره نصرآبادی، نقدادبی و تذکرههاواژهكلید
 فارسی، انواع نقد در زبان فارسی.

 

                                                
 استادیار دانشگاه والیت.  1
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بررسی ساختار روایت در هزار و یک سا  نوشته شهریار 
 نیکوالیوا نظریه پوربرپایه مندنی

 9عاطفه جمالی
 2حسین قربانی  

 چکیده
ای است که از خطابی دوگانه برخوردار است؛یعنی در عین  هزار و یک سال اثر داستانی

گویتد در ژرف ستاخت روایتت    حال که در پیش صحنه با کودک و نوجوان سخن متی 
                                    افکند.                            هستی شناختی به زندگی می-خود در گفتگو با بزرگسال نگاهی فلسفی

روایتت شتناختی نیکوالیتوا شتگردهای      نظریه شود بر پایهدر این مقاله کوشش می
روایتی یا به سخن دیگر روایتمندی این داستان واکاوی و تحلیل، و نشان داده شود کته  

-اری متی برد های روایتگری چنانکه در ادبیات داستانی کودک و نوجوان بهره کدام سازه

                  شود در اثر به خدمت گرفته شده است.                                                                                            
رستد کتته موفقیتتت ایتن داستتتان در خلتتق خطتاب دوگانتته و طتترح    بته نظتتر متتی  

تتا حتد بستیار زیتادی متدیون       ژرف متناسب با جهان ذهنی کودک و نوجوان مفاهیمی
گیری از شگردهایی چون فضای اپیزودیک و زبانی تصویری با خلتق شخصتیتهای    بهره
 وار است.                                                           پری

 ماریا نیکوالیوا پور، هزار و یک سال، روایت شناسی، شهریار مندنی ها: كلیدواژه
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 یر بهشت و دوزخ در متون نثر صوفیه )تا قرن هفتم(بررسی تصو
 

1فرانک جهانگرد  
2احمد حاجبی سرگروئی  

 چکیده
بشری دارد. بقای نفتس و   مرگ و خارخار جاودانگی، عمری به درازای اندیشه دغدغه

خلود پس از مرگ به صورت زندگی در بهشت یا دوزخ از مهمترین عناصتر اعتقتادی   
هتای آن  ب است. صوفیه در متون نثر فارسی، که نخستین نشانهبسیاری از ادیان و مذاه

اند دریافتهای باطنی خویش را از مانده است، همواره کوشیده جای قرن سوم بر از میانه
ها و با زبانی رمزآلود بیان کننتد.  ها و کنایهای از استعارهمفهوم بهشت و دوزخ، در پرده

ر آثار ده صوفی برگزیده و بررستی شتده استت.    در این مقاله، تصویر بهشت و دوزخ د
، بهشت حقیقتی را مقتام   گوندهد، همه آنان با تعبیرهای گونهواکاوی این آثار نشان می

محرومان و  ، بهشت وعده داده شده در شریعت، بهرهدانند. در نظر آنهاقرب خداوند می
است. در کنتار ایتن   بهشت و دوزخ در همین جهان  ناکامان طریق قرب است. مشاهده

اند. در نظریات این دستته  موارد، آنان ویژگیهای بهشت و دوزخ را هم به تصویر کشیده
های اسالمی، عالوه بر ریشه -بویژه بهشت روحانی-بهشت و دوزخ  از صوفیان درباره

 خورد.چشم میهای آیین زرتشت بههای دینهای دیگر بویژه آموزه هایی از آموزهنشانه

هایصوفیه، مقام قرب در زبتان و بیتان    ، آموزهدر نثر فارسی و دوزخ بهشت :ها ژهكلیدوا
 صوفیه.     

 

                                                
 استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  1

 هرمزگاندانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه .  2
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 ها در تحو  ادبی ایران بررسی جایگاه جراید و مجله
 در دورۀ مشروطه

 1الحسن چاو

 چکیده
انقالب مشروطه یکی از بزرگترین حوادث سرنوشت ساز تحوالت تاریخ ایران به شمار 

مثل هر انقالبی دیگر نقطه عطف و تغییراتی شد کته بنیادهتا و زیتر ستاختها     رود، و  می
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی را دگرگون کرد؛ و این باعث شد تا افترادی کته تتا    
چند سال پیش، از آن سخنی، و حضوری در اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ادبی 

یر در اوضاع کشور خودشتان شتوند. بتا    معاصر خود نداشتند، به یک دفعه خواستار تغی
ها، شکل زبان واسلوب مربوط به ادبیات فارستی   دگرگونی شدن این اوضاع، درون مایه

نیز تغییر یافت، و یکی از مهمترین ادوار تاریخ ادبیات ایران آغاز گردیتد. روشتنفکران،   
طترح  نگاران موضتوعهای جدیتدی را در نثتر و شتعر م     شاعران، نویسندگان و روزنامه

های رستاخیز و بیداری مردم عادی را مهیا نمودند. البته جایگاه جرایتد و   کردند و زمینه
هتتا در ایتن خیتتزش عمتومی و تحتتول ادبتتی بیشتتر از همتته بتود. بتتدین ستتبب      مجلته 
گذاران تحول ادبی ایتران در دوره انقتالب    نگاران را باید یکی از مهمترین بنیان روزنامه

های که نقش آن در تحتول ادبتی ایتن     زمرۀ جراید و مجله مشروطه به حساب آورد. در
« مجلة بهتار « »روزنامه تجدد»های چون  دوره انکار ناشدنی است باید به جراید و مجله

 شمال اشاره کرد. « روزنامه نسیم« »مجله آزادیستان« »مجله دانشکده»
 

 استبداد، مشروطیت، جراید و مجله، شعر، نثر  ها: كلیدواژه
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 دارابِ شاهنامه هن الگوی سفر قهرمان در داستانبررسی ك

 1سمیه حاجتی

 چکیده 
ای معموالً در شخصیتها، مکانهتا، موقعیتهتا و حتوادث روایتت      عناصر مشترک اسطوره 

توان از الگوهای  های موجود در این عناصر، می یابد. برای دریافت نشانه داستان نمود می
دهتد؛ یکتی از ایتن     را هدایت و شکل متی  خاصی بهره گرفت که جریان روایی داستان

ای متنتوع   الگوها، کهن الگوی سفر قهرمان است که در آثار فرهنگهای مختلف به گونته 
اما با ساختاری ثابت، بازتاب داشته است. معموالً شخصیت محوری این کهن الگو یک 

ون کنتد و مراحلتی چت    قهرمان است که در مسیر سفر خود از سه آستانة عمده عبور می
معرفی دنیای عادی، دعوت به ماجرا، راهنمایی مرشد، روبرو شدن با دشمنان، گتذار از  

گتذارد. در کنتار ایتن شخصتیت      سر می ترین غار و ... را در طی این مسیر پشت درونی
محوری، معموالً شخصیتهای تکرار شوندۀ ضد قهرمان و پیر فرزانه نیز حضور دارند که 

 قهرمان تأثیر مستقیم دارد. کنشهای آنان در ساختار سفر
داستان داراب از داستانهای شاهنامه فردوسی است که در آن داراب در پی یتافتن        

گذارد. با توجه به وجتود   مراحلی را پشت سر می همای و شناختن خاندان و نژاد خود
، مراحل کهن الگوی سفر قهرمان و عوامل آن در این داستان به نظر می رسد این داستان

 امکان بررسی از این دیدگاه را داراست. 
ای  از این رو در این پژوهش تالش شده استت  تتا  بتر استاس ستاختار استطوره            

داستان داراب، ضمن بررسی کهن الگوی ستفر قهرمتان، انتواع قهرمتان)گروه محتور و      
ی فردوسی از الگوهتای   منفرد(، وجوه مشترک شخصیت قهرمان و...، چگونگی استفاده

روایتی در افتزودن بتر       داراب و نقتش ایتن شتیوه     اساطیری در پیشبرد روایت داستتان 
 جذابیت داستان، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. 

شاهنامه، کهن الگو در شعر فردوسی، روایتت در شتعر فردوستی، داستتان     ها:  كلیدواژه
 داراب در شاهنامه.
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 خیام ی عربی رباعیات ها تأثیر فیتزجرالد بر ترجمه

 
  9سعید حسام پور 

 2حسین كیانی 
 چکیده
هتای غربتی    های انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی و  دیگتر زبتان   ی رباعیات به زبان ترجمه

تتوان   نشان از عمق معنایی دارد که این رباعیات از آن برخوردار است و به جترأت متی  
تترین   از گستترده گفت که در جوامع ادبی غربی و اروپایی عرصه ی توجه به رباعیتات  

ها است و آثار منظوم هی  شاعر و یا کاتبی تا این اندازه مورد توجه قرار نگرفتته   عرصه
است و در یک کالم باید گفت که رباعیات اوج افتخار فرهنگ و ادبیات شرق و اسالم 

پیش از دوران معاصر چندان مورد توجه خیام در تاریخ ادبیات فارسی  .در جهان است
شاعر  ،د. هنگامی که فیتز جرالدبه کلی دگرگون شمعاصر وضعیت  ی دورهدر ولی  نبود،

 شتگفتی ، رباعیتات خیتام را ترجمته و منتشتر کترد،      1۱انگلیسی در دهته پتنجم قترن    
خاورشناسان را برانگیخت. عمر خیام که به عنوان شاعر و ادیب از جانب خاورشناسان 

رباعیتاتش، بته اوج منزلتت و     ی جمته ناگهان به خاطر تر ،مهری واقع شده بود مورد بی
رسید  و شاعران و فرهنگ دوستتان هتر ملتتی کوشتیدند بتا       شهرت در ادبیات جهانی

ی آشنایی مردم خود را با اندیشه و شعر خیام  ی رباعیات اندک اما پرمغز او زمینه ترجمه
اعیتات  ی فیتزجرالد از رب زبان پس از مطالعه و بررسی ترجمه فراهم آورند. ادیبان عرب

بر آن شدند رباعیات خیام را به عربی بازگردانند؛ ازهمین رو بسیاری از آنان با مبنا قرار 
های گوناگونی را ارائه کردند. به  ی فیتزجرالد شروع به کار کردند و ترجمه دادن ترجمه
هتای عربتی    ی او تاثیر شتگرفی بتر ترجمته    توان گفت فتیزجرالد و ترجمه طور کلی می
 ها با خیام را پدید آورد. تی آشنایی آنرباعیات و ح

 
 های عربی، رباعیات خیام، فیتزجرالد. ادبیات عربی، ترجمه :ها كلیدواژه

                                                
 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز.  1

 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز.  2
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 نامهودمنه و مرزبان مقایسة ساختار داستان بین كلیله

خوار و ماهی، سه انباز راهزن، زاغ و مار، صیاد )با تکیه بر داستانهای موش و مار، ماهی
 گرگ و شغال( و آهو و زاغ و

 9علیعبداهلل حسن زاده میر

 2مهری گلشنی راد
 چکیده  

کنتد و بته   ساختارگرایی، دانشی است که داستان را از لحاا فرم و شکل آن بررسی می
درونمایه و موضوع آثار کمتتر توجته دارد. بستیاری از ستاختارگرایان معتقدنتد. تمتام       

ی کترد. بتا توجته بته اینکته حکایتت       بررست داستانهای عامیانه را می توان با این روش
الگتوی ستاختاری   استت،  حیوانات همیشه به منزلة نوعی تعلیمی و تمثیلی شناخته شده

نامه ودمنه و مرزبانپرا  یکی از الگوهای مناسب برای بررسی این حکایات است. کلیله
در است و حیوانتات  نیز از جمله آثار مهمی است که از حکایتهای زیادی تشکیل شده 

آنها نقش مهمی دارند؛ از این رو در این مقاله چند حکایت از این آثار بر اساس الگوی 
ساختاری پرا  بررسی شده و پس از تجزیه و تحلیل ساختار این حکایتها و مقایسةآنها 
با هم، شباهتها و تفاوتهای آنها مورد بحث قرار گرفته است. در این میتان، دو حکایتت   

-شباهت بیشتری به یکدیگر داشتته مار از لحاا ساختار و مضمونموش و مار و زاغ و 

این حکایتها با الگوی پرا  همخوانی دارد، کارکردهتای جانتب او   اند. با توجه به اینکه
 در این داستانها رعایت شده است.

نامه، ساختارگرایی در آثار ادبی فارسی، بررسی ساختار ودمنه، مرزبانکلیلهها:  كلید واژه

  انهای فارسی با الگوی پرا .داست
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 نمادپردازی در داستانهای زویا پیرزاد

 9زاده دستجردی افسانه حسن

 چکیده
های بسیار برجسته در داستانهای زویا پیرزاد، نماد است. پیرزاد در اغلتب   یکی از شیوه

هتا کته قتدرت فضاستازی و      داستانهای خود بویژه داستانهای بسیار کوتتاه و طرحتواره  
ردازی آنها بسیار محدود است به جای توصیف و روایتت از یتک کلمته در    پ شخصیت

هتا   جایگاه نماد استفاده، و با این تمهید،تصویری گویا و تأثیرگذار از وضعیت شخصیت
و حال و هوای حاکم بر آنها پیش روی مخاطب ترسیم کرده است. برخی از نمادها، که 

بهت، مجاورت و یا مغایرت بته داستتانها   های مبتنی بر مشا از طبیعت و از طریق تداعی
است که با عناصتر ستاختاری داستتانها چتون      های نمادینی ایجاد کرده  راه یافته، صحنه

فضا و شخصیت و مضامین نهفته در آنها ارتباط دارد. این پژوهش بته بررستی نمتاد و    
 های نمادپردازی در آثار این نویسنده اختصاص دارد. شیوه

در رمتان فارستی،     صتحنه   داستان فارسی امتروز، نمتاد و    ر زویا پیرزاد،آثا ها: كلیدواژه
 پردازی در رمان فارسی. شخصیت
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 ها، احمد محمودنقد ماركسیستی رمان همسایه

 9مریم حسینی
 2آرزو شهبازی

 چکیده
ها براساس نظریات مارکسیستی است. هدف این پژوهش تحلیل و بررسی رمان همسایه

و  1331و  1323دلیل بازتتاب وضتعیت جامعتة ایتران در ستالهای      رمان همسایه ها به 
های توجه به ملّی شدن صنعت نفت و توصیف وقایع و اتفاقات آن دورۀ تاریخی، زمینه

در رمان همسایه ها شاهد قیام و اعترا  کند.شناسانه فراهم میالزم را برای نقد جامعه
ها رمان تحول است و همسایهقر هستیم. کارگران و طبقه پرولتاریا علیه نظام طبقاتی و ف

 توان در آن شخصیت پروبلماتیک)خالد( را یافت.می

نقتد مارکسیستتی، داستتانهای فارستی، رئالیستم سوسیالیستتی، در رمتان         ها: ه كلیدواژ
 ها.ها، رمانهای احمد محمود، رمان همسایه همسایه
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 بررسی تأثیر زبانهای ایرانی  بر زبان گرجی

1ینیسید محسن حس  

 چکیده
زبان گرجی متعلق به خانواده زبانهای کارتوِلی یکی از گروه های رایج زبانی در منطقته   
قفقاز است. از این زبان که به خط گرجی نوشته می شود، نوشته ها و مدارک مکتتوبی   

 از قرن پنجم میالدی دردست است .
دد ایرانی زبتان  طی قرون متمادی طوایف مختلف گرجی روابط نزدیکی با اقوام متع

داشتند؛ در نتیجه این تماستها بستیاری از واژه هتا و اصتطالحات زبانهتای ایرانتی در       
زبانهای کارتوِلی به طور عام و در زبان گرجی به طور خاص راه یافتته در ایتن زبانهتا    

 متداول و رایج شده است.
 تشخیص ایرانی االصل بودن برختی از ایتن واژگتان چنتدان دشتوار نیستت بتویژه       
مواردی که با اندکی دگرگونی آوایی امروزه هم در زبتان گرجتی رواج دارد؛ واژگتانی    

  :چون
apsus,  aguri, baghi, bami, balakhana, jami, piyala, parda, 
panjara. 
اما در بسیاری از موارد این مسئله ،از وام گیری ساده زبانی فراتر رفتته، واژگتانی را   

تار و پود زبان گرجی تنیده شده که جزط جدایی ناپتذیر   فراچشم می آورد که چنان در
آن  شده است. در چنین مواردی تنها با موشکافی های دقیق می توان به ایرانتی بتودن   
واژه  و چگونگی ورودآن به زبان گرجی   پی برد . شاید به دلیل همین دشواریها بتوده  

پایی چون زالمان، بنونیست و است که تا مدتها، متخصصان زبانهای ایرانی و هند و ارو
هوبشمن  مسائل روابط زبانهای ایرانی و گرجی را از دریچه زبان ارمنی باستان بررسی 
کرده ،معتقد بوده اند واژه های ایرانی  از طریق  زبان ارمنی   به زبان گرجتی راه یافتته   

 است.
بیدزه  و اگرچه پژوهشگران گرجی ای چون  نیکالی مار،جاواخیشویلی،ابوالدزه،کو

اندرو نیکاشویلی به مطالعه و بررسی واژه های دخیل ایرانی در زبان گرجی پرداخته به 
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نتایج ارزشمندی نیز دست یافته انتد بته دلیتل موانتع زبتانی تتاکنون  نته تنهتا  نتتایج          
پژوهشهای این عده به زبان فارسی ترجمه نشده بلکه اساسا پژوهشهایی از ایتن دستت   

نگرفته است. این مقاله در نوع خود جزو نخستین ها به شتمار   در زبان فارسی صورت
 می رود

از آنجاکه یکی از ویژگیهای خط گرجی تناسب و تطابق صورت ملفوا و مکتتوب  
واژه است، این گونه بررسیهای ریشه شناختی واژگان ایرانتی دخیتل در زبتان گرجتی      

جستتان  متی توانتد در     گذشته ازتبیتین روابتط زبتانی، فرهنگتی  و ادبتی ایتران  و گر      
بررسیهای آواشناختی و مسائل لهجه شناسی تاریخی زبانهای ایرانی نیز  مؤثر و سودمند 

 باشد.
در این مقاله خواهیم کوشید ضمن بررسی سیر تاریخی ورود واژگان ایرانی )از زبان 
فارسی باستان ،فارسی میانه  و فارسی جدید (به زبان گرجی  برختی تحتوالت آوایتی    

ت گرفته در این انتقال زبانی را نشان دهتیم و طتی یتک طبقته بنتدی موضتوعی       صور
تعدادی از واژگان فارسی را فهرستوار ذکر کنیم کته در حتال حاضتر در زبتان گرجتی      

 .کاربرد دارد

ریشه شناسی واژگان دخیل، زبان فارسی باستان ،فارسی میانه، زبان گرجی و زبان  :ها كلیدواژه
 فارسی.
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 های نقد شعر در انجمنهای ادبیبررسی معیار
 )با تأکید برمهمترین انجمنهای ادبی تهران در نیمه اول قرن چهاردهم هجری شمسی(
 9سید محسن حسینی

 چکیده
شود که در زمان و مکانی  انجمن ادبی به آن دسته از نشستهای شاعران و ادیبان گفته می
و حک و اصالح اشعار اعضای  معین با هدف قرائت آثار تازه اعضا و نیز نقد و بررسی

مستقیم اصول نقد شعر و نقد ادبی از گذشتته تتا    انجمن و احیانا آموزش مستقیم یا غیر
 کنون برگزار شده است.

های شعر فارسی نیتز   توان تا آغازین دوره اگرچه سابقه برگزاری این جلسات را می
یتتت تأثیرگتتذار جستتجو کتترد، شتتاید بتتوان اواختتر دوره زندیتته را دوره گستترش فعال   

بتا  انجمن ادبی مشتاق اصافهانی   انجمنهای ادبی ایران دانست؛ یعنی زمانی که اعضای
مکتب بازگشات ادبای   داران  در پیش گرفتن شیوه و اسلوب سخنپردازان پیشین ،طالیه

 شدند.
در اواخر دوره قاجاریه این انجمنهای ادبی به پیتروی از انجمنهتای سیاستی عصتر     

امه و مرامنامه  شدند و در کنار مسائل اجرایی انجمن گاه اصول و مشروطه دارای نظامن
باورها، اهداف و شیوه و روش کارشان را نیز مشخص ساختند. ایتن انجمنهتا غالبتا بتا     

دایتره مخاطبانشتان را گستترش    « ارمغتان »و« دانشکده»انتشار نشریات و مجالتی چون 
نقد شعر در کنار چتا  آثتار اعضتا     شان را در حوزه نقد ادبی و دادند و اندیشه و شیوه
 انجمن منتشر ساختند.

گرایتی،   اگرچه اصول حاکم بر نقد شعر در غالب این انجمنها عمدتاً تأکید بر ستنت 
هتای نوپردازانته و تترویج     رعایت  اسلوب شعری گذشتگان و پرهیز از ساختارشتکنی 

انجمان  ا همچتون  اصول نقد ادبی رایج در ادبیات کالسیک بوده، گاه در بعضی انجمنه
اند که این اصول را به چالش کشیده تحت تأثیر  جوانان پرشوری نیز بوده ادبی دانشکده

 اند. تجدد مآبی و ادیبات اروپایی در پی ایجاد طرزی تازه برآمده
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ایراد خطابه، قرائت شعر ، حک و اصالح شعر، نقد شعر ، اقتراح ادبی)پیشنهاد یتک  
عر ( خواندن متون نظم و نثر با هدف آموزش آثتار  شعر یا یک موضوع برای سرودن ش

 ادبی گذشته به اعضا از عمده فعالیتهای انجمن ادبی در گذشته بوده است.
آنچتته در ایتتن مقتتال خواهتتد آمتتد بررستتی اصتتول و مالکهتتای نقتتد شتتعر در ایتتن 

نیتز یتاد کترد. در ایتن      نقد انجمنای توان از آن با عنوان   ای که می انجمنهاست؛  مقوله
انجمان   انجمن ادبی دانشکده،ترین انجمنهای ادبی تهران نظیتر   رسی تعدادی از مهمبر

در نخستتین   انجمن ادبای حکایم نظاامی   ، انجمن ادبی فرهنگستان ایران، ادبی ایران
 سالهای قرن معاصر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

جمن ادبی ایران، نقد ادبی، انجمن ادبی، نقد شعر، انجمن ادبی دانشکده، انها:  كلیدواژه

  انجمن ادبی فرهنگستان ایران
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 نقد فمینیستی رمان خاله بازی اثر بلقیس سلیمانی
1سارا حسینی  

2غالمحسین غالمحسین زاده  

 چکیده
فمینیسم به عنوان جنبشی اجتماعی و حرکتی شورشی بسرعت سیر حرکت ختود را از  

نگره های فمینیستتی در  جامعه شناسی به سوی دیگر رشته ها سوق داده است. بازتاب 
( را تحت تأثیر خود قترار داد در مبتارزه علیته    txetادبیات داستانی، نه تنها جهان متن)

( بر زنان روا داشته می شد، نیز تأثیر بسزایی نهاد. txetxetستمی که در جهان فرا متن)
نهایی نویسندگان زن ایرانی نیز گاه به تأثیر از این اندیشته هتای ترقتی خواهانته، داستتا     

نوشته اند که مضامین فمینیستی را چنانکه مورد پسند جامعته ایرانتی معاصتر باشتد در     
گرچه هنوز مناقشه بر سر بود و نبتود نگتارش زنانته وجتود     خود منعکس کرده است. 

نگارشتی ختاص جتنس ختود      ،دارد، فر  این مقاله بر این پایه استوار است که زنتان 
رمان خاله بتازی  ن متفاوت در آثار داستانی آنان است. دارند و گواه این مدعا زبان و بیا

اثر بلقیس سلیمانی، یکی از آثار داستانی دهه هشتاد است کته در بستیاری از بخشتهای    
آن، نویسنده به شکل خودآگاه به بازتاب اندیشته هتای زن محتور پرداختته، و زنتدگی      

ویر، بسیار نزدیتک بته   خانوادگی و اجتماعی زنی نازا را به تصویر کشیده است. این تص
واقع و روایت زندگی دشوار زنی است که با وجود همه حمایتهای متالی و عتاطفی از   
همسر به دلیل نداشتنی توان فرزندزایی، بستیاری از عالیتق و خواستته هتایش نادیتده      
گرفته می شود. به همین دلیل است که در پایان داستان بتر ختالف آنچته جامعته از او     

از حنه را ترک می کند تا بار دیگر قربانی تصویر کلیشه ای از زن نگتردد. انتظار دارد، ص
سوی دیگر زبان و بیان زنانه اثر و حتی کتاربرد واژگتانی کته بتیش از همته بتر زبتان        
سخنوران زن جاری می گردد، مخاطب را به اندیشه وا می دارد که اگر نویسنده داستان، 

 بان اثر چگونه زبانی بود.مرد بود، داستان چگونه روایت می شد و ز

فمینیسم درادبیات داستانی، جهان متن در داستان امروز، اندیشته هتای زن    ها: كلیدواژه
 فارسی امروز. ، نگارش زنانهمحور در رمان فارسی
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 در ادبیات كالسیک فارسی (Archetypes)صور ازلی

 9مریم حسینی

 چکیده
شود  ادبیات کالسیک فارسی اشاره می در این مقاله، نخست به انواع پیرنگهای ادبی در

های مشابهی چون غار، پرنده و... و خویشکاریهای داستانی  و پس از آن با آوردن نمونه

و هفتخوان، ذکر انواع قهرمانان داستانی از  مشابه چون دیدار با پیر دانا، تولد دوباره

گردد. دستاورد مهم  ین میگونه روایتها تبی روایتهای عامیانه تا عارفانه، نقاط مشترک این

ای آشکار  ای را در مطالعات ادبیات مقایسه این مقاله این است که قابلیت نقد کهن نمونه

 شود. های اصیل روایتهای داستانی در این تطبیق و مقایسه پیدا می کند و بنمایه می

هن ایدر متون کالسیک فارسی، کهن نمونه در ادبیات ک نقد کهن نمونه ها:  كلیدواژه

 فارسی، اسطوره و قصه و حکایت در ادبیات کالسیک فارسی.
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 ترین حقایق عارفانه در شازده كوچولو اهلی

  9فاطمه حسینی قتالی

 چکیده
جهان پیرامون ما،پر از واقعیتهایی است که همچون تکرارهای روزمرّه عادت تلقّتی متی   

هتا رنتگ    تتوجّهی  بتی شود وهمراه با گذر گیج وگنگ زمان، پشت نقاب بی اعتناییهتا و 
 بازد. می

گتذارد و بتا    ای دور و ناشناخته به جهانی نتو قتدم متی    شازده کوچولو، مسافرسیّاره
گذرنتد.   خیتال از کنتار آن متی    کته اهتالی زمتین بتی     شتود  مسائل و واقعیتهایی آشنا می

بینی انسانهاست. امّا پرداختن به فرعیات وحواشتی،   واقعیتهایی که ازاصول واقعی جهان
 دارد. ا را از توجّه به اصل و مبدأ باز میآنه

مسافر کوچک نماد انسانهای بالغ وعارفی است کته بتا ذهنتی سرشتار از ستؤالهای      
جواب ناگزیرند با کسانی معاشرت کنند که خود را فرمانتده مطلتق قتدرت ودانتایی      بی

ندارند وایتن مستافر کوچک،عتارف عاشتق      کنند.وهی  کس را جز خود باور تصوّر می
چینتد؛ اهلتی    ای دانته متی   پتردازد. از هتر خوشته    پی چیستی واقعیتها به جستجو متی در
گیرد ودر نهایت  گردد، تاجواب نشنود آرام نمی اش سرشار از معرفت می شود، پیمانه می

 یابد. به حقیقت واقعی دست می
توان پرده از بسیاری از رازهای شگفت هستتی برداشتت و ذهتن خفتته      چگونه می
تتوان واقعیتهتا را از    را برای دستیابی به واقعیت بیدار نمودا چگونه می عارف سرگشته

 دیدگاهی دیگر کشف و بررسی کردا
در این نوشتار سعی شده است با استفاده از دانش روانشناسی و دیدگاههای دینی و 
عرفانی پاسخی مناسب به این سؤاالت داده شود وبا زبانی ساده و بیانی لطیف و نگاهی 

 واقعیتهای پنهان هستی را آشکار کرد. متفاوت

 : شازده کوچولو و واقعیتها، اهلی کردن حقیقت، بررسی داستانهای خارجی.ها كلیدواژه
 

                                                
 . دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه هرمزگان 1



 010                                                                                                                               مقاالت    چکیده

 

 نامه جایگاه و بازتاب باورهای مردمی در خاوران

 9شهربانو حقشنا                                                                              

 ده  چکی

ها یکی از عوامل فرهنگ مردم یا ادبیّات شفاهی است. ادبیّات تألیفی )نظم و نثر( «باور»
بویژه حماسه با ادبیّات شفاهی یا عناصر فولکلوری ارتباط تنگاتنگی دارد. بزرگتان ادب  

بخوبی جایگاه و ارزش عناصر فولکلوری را دریافته و به اهمّیّتت آن در ستخن     فارسی
که از این عناصر در آثار خود به مناسبتها و شیوه های مختلف بهره برده واقف بوده اند 

اند؛ چنانکه کاربرد این عناصر از جمله استطوره، افستانه و    و برغنای آثار خویش افزوده
قصّه ، ضرب المثل،آداب و رسوم، باور ها و غیره در آثار معروف ادیبانی چتون حکتیم   

تانسرای گنجه و ... بر کسی پوشیده نیست. یکتی  توس ، موالی روم ، شیخ شیراز ، داس
 -از آثاری که تاکنون با این رویکرد مورد بحث و بررسی قترار نگرفتته، حماستة دینتی    
مذهبی خاوران نامه ابن حسام خوسفی است که در این جستار به طور خاص به بررسی 

ر ایتن اثتر   باور های مردمی به عنوان یکی از عوامل فرهنگ مردم)عناصر فولکلتوری( د 
 پرداخته شده است.

خاوران نامه، ابن حسام، باورهای مردمی در شعر فارسی، باورهای خرافی ها:  كلیدواژه
 در شعر فارسی،  فرهنگ مردم و شعر فارسی .
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 تحلیل ریخت شناسانة داستانهای رضوی

 )در ادبیات كودک و نوجوان(
 9محمود حکم آبادی
 2شهزاد دربندی

 چکیده  
یل ریخت شناسانه داستان یکی از رویکردهایی است کته در دهههتای اخیتر متورد     تحل

توجه پژوهشگران قرار گرفته است. والدیمیرپرا ، فولکلور شتناس روستی در نظریتة    
ابداعی خود به بررسی ریخت شناسانه قصههای پریان روسی پرداخت. ایتن مقالته متی    

صههای پریان به دست آورده است بتر  کوشد تا الگویی را که پرا  از تجزیه و تحلیل ق
روی داستانهای رضوی به کار بندد و با نتایج تجزیه و تحلیل پرا  به مقایسته بنشتیند.   
دلیل انتخاب داستانهای رضوی اهمیت وجود مقدس امام رضا علیه السالم و شیوههای 
شتیوۀ  تربیتی و اخالقی ایشان در ارتباط با مردم است که الگویی مناستب بترای یتافتن    

صحیح زندگی کودکان و نوجوانان امتروزی ماستت. نویستنده بتر آن شتد،تا بتا روش       
ای، داستانهای کودک و نوجوان مرتبط با شخصیت امام رضتا علیته    توصیفی و کتابخانه

السالم را بر اساس نظریة ریخت شناسی پرا  تحلیل کند و به بررستی ایتن کارکردهتا    
ست که بسیاری از این کارکردها با داستانهای رضتوی  بپردازد. نتیجه تحقیق بیانگر این ا

 قابل انطباق است. -البته با تفاوتهایی جزئی -

داستانهای امام رضا علیه السالم در ادبیات کودکان، ریخت شناسی ادبیتات   :ها كلیدواژه 
 کودک و نوجوان، داستانهای کودک امروز.

                                                
   m.hokmabadi98@yahoo.com   آزاد واحد تویسرکان. گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  2و1
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 شیهای بیانی توصیف در اشعار منوچهر آت بررسی شیوه

 9داودیفاطمه حیات                                                                                            

 چکیده
بیانی گوناگونی بهره  های شیوهمنوچهر آتشی در توصیف موضوعات مختلف شعری از 

بیتانی در دو   های شیوهگرفته است. در این نوشتار به بررسی چگونگی به کارگیری این 
گروه شاعرانه و دستوری پرداخته شده است. آتشی در توصیف موضتوعات شتعری از   

ها شامل کاربرد صفت،  شیوهبیانی دستوری بیش از شاعرانه بهره برده است. این  شیوه
ی جمله صله، مسند صفتی و جمله توصیفی است. بستامد استتفاده از صتفت و جملته    

شاعرانه نیز تشبیه  های شیوهاست. از میان  ها شیوهگر توصیفی در اشعار وی بیش از دی
همچون استعاره، تشخیص، اغراق و  های شیوهدر جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن 

بیانی شاعرانه و دستوری برگرفته از ویژگیهای  های شیوهبسیاری از این  نماد قرار دارند.
شاعر و برگرفتته از نگتاه وی بته     اقلیمی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه

 محیط اطرافش است که خود از ارزش واالیی در شعر برخوردار است. 

 : توصیف و شتیوۀ بیتانی شتاعرانه و دستتوری، شتعرمنوچهر آتشتی، شتعر        ها كلیدواژه
 فارسی امروز. 
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 بهاءولد معارفدر « ذكر»مقام عرفانی 

  1حسن حیدرزاده سردرود

 چکیده
ای از ر باقیمانده از بهاطولد، پدر مولوی است. این کتتاب مجموعته  تنها اثمعارف کتاب 

حاوی  -در بخش اندکی -ای از مواعظ او همچنین یادداشتهای خصوصی و گهگاه پاره
گفتگوهای او در مجالس خصوصی است که او خود یا فرزندان و مریدانش بدون هتی   

اند. در خالل این یادداشتها ادهنام نه« معارف»ترتیب و نظم خاصی آنها را گرد آورده و 
نمایتد؛ موضتوعاتی ماننتد معیّتت،     تأمالت بهاطولد درباره موضتوعات عرفتانی رخ متی   

حجابهای عرفانی، خوشی و سرور عرفانی، تعظیم و هیبت از جمله موضتوعاتی استت   
خورد. یکی دیگر از مباحتث  که بیش از سایر مقوالت عرفانی در این کتاب به چشم می

است که در بیشتتر کتابهتای   « ذکر»ه نویسنده بارها در این کتاب بدان پرداخته عرفانی ک
شتود. در ایتن مقالته، نویستنده کوشتیده استت       قلمتداد متی  « مقامتات »صوفیه در زمره 

جمع، و سپس با یاری گرفتن « ذکر»یادداشتهای پراکنده و گهگاه مبهم بهاطولد را درباره 
ین آرای بهاطولد در این متورد اقتدام کنتد. ارزش    از سایر متون صوفیه به توصیف و تبی

عرفانی، ذکر و مشاهده، ذکر و حجابهتای عرفتانی از   « مزه»ذکر، رابطه ذکر با خوشی و 
 شود. جمله مقوالتی است که در این مقاله به تبیین آنها از دیدگاه بهاطولد پرداخته می

 عرفان در ادبیات فارسی. مولوی، ذکر و معارف بهاطولد، حاالت و گفتارها:  كلیدواژه
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 015                                                                                                                               مقاالت    چکیده

 

 

 سیر تدریجی باب شیر و شغا  از مهابهاراتا تا عیار دانش

  1علی حیدری
2مژگان حسینی چگنی  

 چکیده
در این مقاله تغییرات تدریجی یکی از ابواب کلیلته و دمنته )بتاب شتیر و شتغال( کته       

ده در مهابهاراتا، کلیله و برخالف بیشتر ابواب کلیله و دمنه، مأخذ اصلی آن مهابهاراتا بو
دمنه ابن مقفع، کلیله و دمنه نصراهلل منشی، داستانهای بیدپای، عیار دانش و انوار سهیلی 
بررسی شده است.  این حکایت در مهابهاراتا و ترجمه عربی ابن مقفع، موجز و عتاری  
متا در  از عناصر ادبی است و هدف مؤلفان بیشتر از هر چیز، انتقال پیتام بتوده استت؛ ا   

ترجمه نصراهلل منشی و داستانهای بیدپای عالوه بر انتقال پیام، عناصر مختلف ادبی نیتز  
چنین بستیاری از نامهتای ختاص کته در مهابهارتتا بتوده در دیگتر        راه یافته است.  هم
ها، تغییر یافته یا حذف شده است. از طترف دیگتر متواردی از قبیتل     تحریرها و ترجمه

المثلها و از همه مهمتر مقدمته و نتیجته   عی، ذکر ابیات، ضربراوی، وجود حکایات فر
زمینه حکایت نیتز در بعضتی از   حکایت در این کتابها، بنا به دالیلی یکسان نیست. پس

 عرفانی و... است. یکتابها، سیاسی و در بعض

 داستان شیر و شغال، کلیله و دمنه فارسی، مهابهاراتا، نثر فارسی کهن  ها:كلیدواژه

                                                
 aheidary1348@yahoo.com  ار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستانیدانش . 1
 رشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیکا . 2
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  رسی گستره زبان فارسی در دوره صفویهبر

 ای از دیدگاه جغرافیایی ناحیه

1آزیتا حیدری هنگامی  

 چکیده 
تر از مرزهای جغرافیایی  در طول تاریخ، قلمرو زبان و ادبیات فارسی ، همواره گسترده

ایران بوده است .بویژه در عصر صفوی که پس از قرنها فرمانروایی بیگانه ، ایران دوباره 
کشوری قدرتمند و مستقل تبدیل شد، این گستردگی نمود بیشتری یافت تا آنجا که به 

پدیدآورنده یکی از مهمترین مکاتب ادب فارسی شد. اصالحاتی که در اوضاع نابسامان 
این سرزمین به وجود آمد موجب ایجاد امنیت و آرامش، رونق اقتصادی ، توسعه 

دمو به راستی رفعت جایگاه ایران در شهرنشینی، گسترش تجارت و بهبود زندگی مر
تحلیلی با  –بین دیگرکشورها گردید. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی 

های خارجی،  های جغرافیایی، هم چنین مروری بر سفرنامه استناد بر اسناد دولتی و نقشه
فارسی  بانزمین با گسترش ز اجتماعی و سیاسی ایران-ارتباط میان کارکردهای اقتصادی

درخارج از قلمرو جغرافیاییآن مورد بررسی قرار گیرد . براساس مطالعات انجام شده، 
سیاستهای دینی دولت و رسمیت دادن به مذهب تشیع از یک سو و سیاستهای اقتصادی 

اجتماعی این مرز و بوم از سوی   -و گسترش شبکه حمل و نقل و شکوفایی فرهنگی
ن فارسی خارج از مرزهای سیاسی ایرانمنجر شد بلکه دیگر نه تنها به گسترش زبا

فرهنگهای محلی سایر نواحی نیز تحت تأثیر فرهنگ غنی زبان و ادبیات فارسی آن 
 روزگار قرار گرفته است.           

دوره صفویه، زبان و ادبیات فارسی در دورۀ صفویه، جغرافیای  درایران  ها : واژهكلید
 ناحیه ای و ادبیات فارسی.

                                                
 heydari.azita@gmail.com   کارشناس ارشدجغرافیا طبیعی ) اقلیم در برنامه ریزی محیطی(.  1
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 پیرنگ در داستانهای كودكانه احمد رضا احمدی

1مریم حیدری  

 چکیده
 بتازگو  خواننتده  بترای  را حتوادث  سلسته  چرایتیِ  که است داستان عناصر از یکی پیرنگ

پیرنگی است که در ، تقسیم می شود. پیرنگ باز «بسته»و  «باز»به دو نوع  پیرنگ کند. می
اردادی داستان غلبه دارد. در این داستانها نظم طبیعی حوادث بر نظم ساختگی و قر  ،آن

نتیجه گیری محتوم یا نیست یا به چشم نمی زند. نویسنده سعی می کند بیطرفانه عمتل  
کند و به مسائل مطرح شده پاسخی ندهد تا خواننده مجالی بترای تخیتل و جستتجوی    

وردار باشتد؛  پیرنگی است که از کیفیتی پیچیده و تو در تو برخ پاسخ بیابد. پیرنگ بسته
به عبارت دیگر، نظم ساختگی حوادث بر نظم طبیعی آن برتری داشته باشد. داستانهای 
استرارآمیز و رمانهای پلیسی و جنایی که نتیتجه گیری قطعی دارد، دارای پیرنگ بستته  
است. داستانهای کودکانه و قصه های عامیانه نیز پیرنگتی بستته دارد. داستتانهای فاقتد     

 نامیده می شود. «طرح»پیرنگ 
در آثاری که بترای کودکتان آفریتده     «موج نو»احمد رضا احمدی، شاعر نام آشنای 

است ، غالباً از پیرنگ های باز استفاده      می کند و توصیف فضا و شخصیت ها را بر 
او غالباً با است.  «داستان»و  «طرح»حادثه پردازی برتری می دهد. این آثار در مرز میان 

از پیرنگی ضعیف به توصیف رؤیایی جهان می پردازد؛ بتا ایتن حتال بته گفتته      استفاده 
خود، سعی دارد در پایان داستانها کودک را در بدبینی و حرمانهای شخصی رها نکند و  

 امیدهای کاذب نیز به وی ندهد. 

 پیرنگ در داستان امروز، داستان کودک، احمد رضا احمدی.ها:  كلیدواژه
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 اندرزنامه اوشنر دانا و گلستان سعدیبررسی شباهتهای 

 1سید هاشم خاتمی
 2محتشم محمدی

 چکیده
( استت. در ادبیتات   didacticیکی از انواع ادبی، ادبیات اندرزی و تعلیمی و ارشادی)

های پندآمیز است. در هاست که سرشار از حکایتفارسی، گلستان سعدی یکی از نمونه
 اوشنر قابل توجه است.  ، اندرزنامهآثار فارسی کهن بویژه در فارسی میانه

ای از اوشتنرنامه قترار داده شتده،     از آنجا که در این بررسی، گلستان در برابر ترجمه
 محتوایی پرداخته شده است. مقایسه لفظی و زبانی رها شده و به مقایسه
بررسی شباهتهای محتوایی ایتن دو اثتر در سته     این پژوهش، تالشی است در زمینه

سفارش به خرد، کوشش، دانش، بخشش و گرایش به دوست، توانگری و سخن محور 
 و نیز پرهیز از نادانی، انسانهای بد، درویشی)فقر( و سوم سفارشهایی درباره زنان.

خردورزی در ادبیات فارسی، ادبیات ارشادی، گلستان سعدی، اوشتنرنامه    ها: كلیدواژه
 و اخالق

                                                
  h.khatami@kazerunsfu.ac.irعضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون .1

 mohtasham@kazerunsfu.ac.ir کازرون . استادیار دانشگاه سلمان فارسی2
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 ستان سعدیبررسی مسائل فقهی و حقوقی در گل

 1اهلل خادمی روح

 چکیده
در این مقاله کوتاه سعی شده است مسائل فقهی و حقوقی، که در حکایات گلستتان دستتمایه   

پردازی قرار گرفته است، از دیدگاه فقه شیعه بررستی شتود. بتا دقتت در ایتن متوارد        حکایت
هد خود بتویژه فقته   توان دریافت که سعدی عالوه بر ادیب بودن بر بسیاری از علوم رایج ع می

اسالمی آگاه بوده و توانسته است حکایات خود را منطبق بر فقته استالم بته شتکل صتحیحی      
 روایت کند. 

 فقه وحقوق گلستان سعدی، ادبیات کالسیک فارسی، تأثیر فقه در گلستان ها: كلیدواژه

                                                
 . دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد 1
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 یاضیدشت ب یموالنا محمد ول وانیدمعرفی و نقد 

 1اهلل خادمی روح

   دهیچک

در  رانیاز شاعران معروف ا هت. ق( 1331مقتول به سال ) یاضیدشت ب یمحمدول اموالن
دوران زندگی او از پادشاهی شتاه  مکتب وقوع است.  سخنسرایاناز و  یقرن دهم هجر

گیرد. مولد او قریة دشت بیتا  از   طهماسب اول صفوی تا شاه عباس اول را در بر می
آزمایی را از کودکی و نوجتوانی آغتاز کترد و     توابع قهستان )قاین امروزین( است. طبع

اند که موالنا نثاری تونی مشوّق او در سرودن شعر شد و تا دم مرگ نیز از شاعری  گفته
 دست نکشید.

 حیتصتح  ةنت یاز آثتار ختوب در زم   هشدچا  و منتشر  133۱او که در سال  وانید
 .گرفته است مورد بررسی و نقد قرار وانید نیاپژوهش،  ایناست. در یمتون خط

شعر ولی دشتت بیاضتی، تصتحیح متتون در ادبیتات فارستی، شتعر دورۀ         ها: كلیدواژه
 صفوی.

                                                
 . دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد 1
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 نگاه مجد همگر به بعضی مسائل تاریخ ایران

 9اهلل خادمی روح
 چکیده

مجد همگر شیرازی از شاعران نامدار ایران در قرن هفتم هجری است. شعر او یادآور و 
و سبک سلجوقی است. مجد همگر شخصیتی چند  ادامة سبک سخن شاعران قرن ششم

بعدی و فاضلی ذوفنون بوده و در طول زندگی خود اطوار و احوال مختلفتی را تجربته   
کرده که هرکدام ازین حاالت، تأثیر خاص خود را در شتعر او برجتای گذاشتته استت.     

الشتعرایی بته عتالوۀ     حضور همیشگی او در دربارهای سلطنت و وزارت و سمت ملک
اغل و مناصب سیاسی، پیوند و تأثیرپتذیری او را بتا تحتوالت سیاستی، اجتمتاعی،      مش

های او چکیدۀ متنش   مذهبی و ادبی ایران سبب شده و ازین نظر شاید بعضی از دیدگاه
و روش غالب در عصر او باشد. هدف این مقاله بررسی و تحلیل این جریانهای فکتری  

ی خود قابل اعتنا است. نگرش مجد همگر است که گاه بدیع و منحصر به فرد و در جا
گویی، نگاه او به شاعران ایران زمین، تلقی او از تاریخ ایتران باستتان و    به صوفیه، وقوع

هتای انتقتادی او در زمینتة مستائل اجتمتاعی )انتقتادات        تاریخ معاصر ختود و دیتدگاه  
 اجتماعی( از جملة سرفصلهای این پژوهش است.

 ر، شعر فارسی کالسیک، شعر قرن هفتم هجری.شعرمجد همگ ها: كلیدواژه

                                                
 . دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد 1
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 صباحی بیدگلی و شاهنامه
 9اهلل خادمی روح

 2فاطمه زارعی

 چکیده
ای به گستتردگی تمتام فرهنتگ و     شاهنامة فردوسی، آن درخت تناور سایه گستر، سایه

تمدن کهنستال ایرانتی دارد. ایرانیتان دانشتور، همتواره از برکتت آن طوبتای جاودانته         
است. داستانهای جادوکننده و زیبای  وده و سحرآفرینیهایشان از آن مایه گرفتهبرخوردار ب

شاهنامه از منابع الهام شاعران بوده است. جمشید با آن جتام رازآلتود، رستتم بتا گترز      
گاوسارش سوار بر رخش غیرتمند، بیژن در چاه تنهایی، ستیاوش در پتردۀ عصتمت و    

بختش اوراق شتعر، صتفحات نقاشتی و      زینتدیگر نیکان تاریخ اساطیری ایران همیشه 
ای از خاطرات جمعی تلتخ   تصویرگری و نقش طاقها و رواقها است که و قسمت عمده

 دهد. و شیرین ایرانی را تشکیل می
گتذران نهضتت    ( از پایته 1213حاجی سلیمان صتباحی بیتدگلی کاشتانی )متوفتای     

ت شتعر فارستی،   بازگشت ادبی است که در بازگشتت بته ختاطرۀ دوران اوج و فخامت    
شاهنامه و نقش و نگارهای نازنین آن را بخوبی دریافته و اوراق شعر خود را با مضامین 

 شاهنامه ای آراسته است.
صباحی بیدگلی، عالوه بتر یتادکرد فردوستی بتا عنتوان دانتای طتوس، تلمیحتات         

 ای را نیز با اهداف مختلفی چون توصیف ممدوح، مفاخره، تصویرسازی و بیان شاهنامه
پند و اندرز به کار گرفته و بدین گونه در هر دو گسترۀ زبان و اندیشه از شتاهکار ادب  

 فارسی بهره گرفته است. 

 : شعرصباحی بیتدگلی، شتاهنامه و شتعر دورۀ بازگشتت، شتعر فارستی در      ها كلیدواژه
 دورۀ بازگشت. 

                                                
 . دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد 1

 و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز کارشناس ارشد زبان.  2
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 بررسی بازنمایی كار كودكان در آثار داستانی محمدرضا یوسفی

 9هفرامرز خجست
 2مریم زبیدی

 چکیده
عرضه تعریفی دقیق، لغتنامه ای و جهانشمول از کار کودک دشوار است.بدیهی است هرکتاری  

که از نظر روحتی،  و فعالیتی  کار ،در تعریفی موجز برای کودک مضر و مخاطره آمیز نیست اما
ی می به نوعی کار کودک تلق اخالقی برای کودکان مضر و خطرناک باشد وجسمی، اجتماعی 

 شود.
پدیده کار کودکان و کودکانِ کارگر از جمله مسائلی استت کته در داستتانهای واقعگترای     
کودکان و نوجوانان مورد اشاره قرار گرفته است. با نگاهی مقایسته ای میتان ادبیتات داستتانی     

با نستبی بتودن کتار،     "کودک و نوجوان و مقوله جامعه شناختیِ کار کودک و نوجوان، احتماال
به دلیل تفاوت در متون فرهنگی و -ی بودن مفهوم کودک و نگاه های متفاوت به کار کودکنسب

روبرو خواهیم بود.برخی بر این عقیده اند که کودکان از  فرصتهای کاری با آغوش  -اجتماعی
باز استقبال خواهند کرد؛ زیرا کار را نوعی مناسک گذر، آیین تشرف بته ستمت بزرگستالی و    

مثبت در خود می دانند.از سوی دیگر برخی، کارِ کودک را  عملی ستخت و  چنین عنصری  هم
طاقت فرسا برای کودک تلقی می کنند که مانع از سرخوشی کودک و بهره مندی او از حقتوق  
اجتماعی و رفاهی او  می شود؛ به سالمتش آسیب می رساند و او را از تحصیل و آموزش بتاز  

 می دارد.
لیل محتوا و متن کاوی تالش می شود تا با بررسی داستانهایی در این پژوهش از طریق تح

از محمدرضا یوسفی که در آثار خود توجه ویژه ای بته مقولته کودکتان کتار و خیابتانی دارد،      
پدیده کار کودک در حوزه جهان داستان کودک و نوجوان بررستی شتود؛ بتدین معنتا کته آیتا       

ی های گوناگون از کار کودک دیده می شود یا تفاوتهای آشکاری در بازنمایی کار کودک و تلق
چنان که در جامعه بزرگسالی تصتور متی شتود، نتوعی      خیر؛ به عبارتی دیگر آیا کار کودک آن

تجربه و گامی مثبت برای کمال کودک تلقی می شود یا مطابق بتا برختی تعریفهتای جهتانی،     
کنار این پرسش محوری، کارکودک نوعی تجاوز به حقوق و حریم کودکی تلقی می گردد. در 

عوامل و انگیزه های مؤثر در کارِ کودکان آن گونه که این متتون ِ داستتانی بازتابانتده انتد نیتز      
 تحلیل خواهد شد.

ادبیات داستانی کودک ونوجوان، کودکان کار در داستان کودکان، آثتار محمدرضتا   ها:  كلیدواژه
 یوسفی، ادبیات کودکان و نوجوانان.

                                                
 . استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان1

 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات کودک ونوجوان دانشگاه هرمزگان.  2
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 فردوسی شاهنامهتان گشتاسب در نگاهی به داس

 ایرانی و جهانی آن و روایتهای شفاهی

 9پگاه خدیش

 چکیده
فردوسی، یکی از  شاهنامهداستان سفر گشتاسب به روم و ازدواجش با کتایون قیصر در 

داستانهایی است که با قوت بسیار در فرهنگ شفاهی ایرانیان به حیات ادبی خویش 
در منابع آیین زرتشتی و سایر منابع پیش از اسالم، و  ادامه داده است. این داستان

همچنین در سایر کتب تاریخی پیش از زمان فردوسی نیامده است. به درستی روشن 
آن را از زبان راویان  نیست که فردوسی این داستان را از کدام مآخذ نقل کرده و احتماالً

در تمام کتابهای تاریخ  باًگویان شنیده و به اثر خود افزوده است؛ ولی تقری و قصه
به زبان فارسی نوشته شده، به این داستان اشاره شده است.  شاهنامهعمومی که پس از 

داستان مشابهی که امروزه با روایتهای گوناگون میان مردم ایران در این خصوص وجود 
تیپهای مشهور است و در فهرست جهانی   «کره دریایی»دارد، داستانی است که با نام 

بندی شده است. روایتهای گوناگون این قصه  طبقه 31۴ذیل تیپ  ها، المللی قصه بین
فردوسی دارد، بسیاری از ویژگیهای ساختاری و  شاهنامهگرچه تفاوتهایی با روایت 

معنایی آن را در خود حفظ کرده است. از آنجا که قدیمترین روایتهای مکتوب 
گردد، روایت فردوسی  دی/ ششم هجری باز میالمللی این قصه به قرن دوازدهم میال بین

 را باید مقدم بر آنها دانست.

ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، روایت، داستان گشتاسب، شاهنامه فردوستی،   ها: كلیدواژه
 داستان کره دریایی

                                                
 المللی آموزش زبان فارسی  عضو هیأت علمی دانشگاه تهران مؤسسه لغتنامه دهخدا و مرکز بین.  1
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 های سناییتحلیل آوایی غز 

 9محبوبه خراسانی

 2اكبر اخالقای
 5سمانه بهرامی

 چکیده
نقد و تحلیل آوایی صد و هفتاد غزل سنایی است. این مقالته دارای  هدف این پژوهش 

هتای   دو بخش است: در بخش نخست بته مباحتث نظتری زبتان، آوا و واج و دیتدگاه     
پردازد. شارل بودلر،  موریس گرامون و در بخش دوم به تجزیه و تحلیل آوایی غزلها می

ند کته معتقتد بودنتد؛ واجهتا     پردازانی هستت آرتو رمبو و موریس گرامون از جمله نظریه
ها است. در تحلیل واجی غزلها بتا در نظتر گترفتن     القاگر تصاویر، احساسات و اندیشه

تأثیر انتخاب واژگان و تکرار آنها بر موسیقی و معنتای غزلهتا بته تکترار واجهتا، القتا،       
 های تولید توجّه شده است. جایگاه و شیوه

، القاها و تصویرسازیهای غزلها پرداخته است تا این مقاله به آواها، میزان کاربرد آنها
میزان موفقیّت شاعر را در انتقال مفاهیم و پیام مشخّص کند. بر این استاس نگارنتدگان   

و  «موریس گرامون»در این پژوهش به تحلیل ویژگیهای آوایی غزلهای سنایی از دیدگاه 
 پردازد.  می« در اقلیم روشنایی»کدکنی در کتاب  به انتخاب محمدرضا شفیعی

 شعرسنایی، غزل در ادبیات فارسی، واج وآوا و القا در ادبیات فارسی. كلیدواژه ها:

                                                
 آباد واحد نجف -یات فارسی دانشگاه آزاد. استادیار زبان و ادب 1

 واحد نجف آباد -استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد .2

 واحد نجف آباد-کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد  .3
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 گرایانه غزلی از صائب تبریزی نقد شکل

 9خراسانی محبوبه
 2یحجت اسری

 چکیده
هدف این پژوهش یافت جنبه های تازه ای از شعر صائب از نگتاه فرمالیستتی و نشتان    

متون ادبی از دیدگاه صورتگرایان است؛ بدین منظور غزلتی از  دادن اهمیت پرداختن به 
غزلیات این شاعر صاحبنام سبک هندی از این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفتته استت.   
در این نوع نقد، قافیه و ردیفها، روابط واژگانی، صنایع بدیعی و بیانی، واجها و آواهتا،  

محور همنشینی و بطور ویژه انسجام  تناسب وزن شعر با انسجام غزل، انسجام ابیات در
 در محور طولی، مورد توجه واقع شده است.

با توجه به التزام فرمالیستها به استقالل اثر و توجه ویژه به ادبیت متن از این نوع نقد 
نتایج قابل مالحظه ای همچون نوع و چگونگی انسجام طولی ابیات به دستت آمتد کته    

 مفاخر ادب پارسی از دیدگاه شکل گرایانه دارد. نشان از اهمیت پرداختن به آثار

: غزل صائب، فرمالیسم و شکل گرایی در شعر فارسی، انستجام طتولی در   ها: كلیدواژه
 غرل فارسی.

                                                
 آباد واحد نجف -. استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 1

  دانشجوی زبان و ادبیات فارسی.  2
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 پژوهشی در شعر كودک
 9فوزیه خردخورد

 چکیده  

انسان فطرتی لطیف دارد ووباذوق درونی خود همواره خواستارآوایی موزون است، امتا  
ه سن، نوع آن تغییر می کند. به جرأت می توان گفت که شعر یکی از وستایل  با توجه ب

 و روش های آموزش و پرورش در گذشته و امروز بوده است.
از آنجا که شعر خوب می تواند بهترین انگیزه برای کودکان در اندیشیدن ، خواندن ، و  

شاعر کودک باید به  حتی نوشتن یا سرودن باشد و یادگیری را در وی آسانتر می سازد،
 جنبه های مختلف شعر توجه کند و شعر خوب بسراید.

در این نوشتار ابتدا مطالبی درباره تاریخچه ادبیتات کتودک ، شتعر و شتاعر کتودک و      
ویژگیهای شعر کودک آمده و سپس مطالبی درباره قالبهای شعر کودک و نقش زبان در 

ند آیاشاعران می توانند شعری متناسب ساختار آن بیان شده، ودرپی این است که بیان ک
با فهم کودکان بسرایند و آیاتمام موازین شعرکودک درشتعرهای کودکانته رعایتت متی     
شود. درپایان پیشنهادهایی برای سرودن شعری متناسب بتاذوق وستن کودکتان عرضته     

 شده است.
  

یانه در زبان محاوره وعام ،شعرکودک، شاعرکودک، موسیقی در شعرکودک :ها كلیدواژه
 شعر کودک

 

                                                
 دانشجوی رشته ادبیات کودک ونوجوان . 1
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 بررسی نماد در داستانهای كودكان و نوجوانان

 

1آبادیالهدی خرّمبنت  
2عمران صادقی  

 چکیده
امتروزه پتژوهش در حتوزۀ ادبیّتات کتتودک و نوجتوان وارد مرحلتة جدیتدی شتتده و        

مندان بسیاری را به خود جلب کرده استت. نخستتین عتاملی کته در ایتن حتوزه        عالقه
أمّل و حائز اهمیّت است، مخاطب آن یا همان کودک است. کودک به چشمگیر و قابل ت

تابد؛ چرا که رشد ذهنی او اقتضای سن و درک و فهم خود، سبک و قلم خاصّی را برمی
در کودکی قادر به تجزیه و تحلیل بسیاری از مسائل نیست. یکی از ابزارهای آموزشتی  

دهاست. امّا باید دید کته نویستندگان   در راستای آموزش به کودک، استفاده از انواع نما
اند؛ آیا نمادهای به کتار  این حوزه تا چه اندازه در تحقّق بخشیدن به این امر موفّق شده

استتا  رفته در این زمینه به آموزش کودک و یادگیری مفاهیم به او سودمند واقع شده 
توصیفی، پتس   - برداری و تحلیلیای به روش فیشاین جستار بر اساس منابع کتابخانه

ای دربارۀ ادبیّات کودک و تعریف نمتاد بته بررستی نمتاد و انتواع آن در      از ذکر مقدّمه
های کودک و نوجوان پرداخته و نشان داده که کدام یک از این نمادها بتا  برخی داستان

 است.درک و فهم کودک مناسب، و کدام نمادها برای او مبهم و پیچیده 

 ودک، نماد در ادبیات کودکان، زبان طبیعی برای کودکان.: ادبیّات کها كلیدواژه

                                                
 Hoda_khoramabadi@yahoo.comدانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه محقّق اردبیلی.  1

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه محقّق اردبیلی . 2
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 بررسی تطبیقی ارزش و اعتبار زمان در ادبیات جهان

 های مهدی اخوان ثالث و رابرت هرئیک()با تکیه بر سروده

  9ناهید خسروی
 2حمیدرضا سلیمانی

 چکیده

آثتار ادبتی    هایی است که کم و بیش در همته توجه به زمان و ارزش وقت از درونمایه
 تتوان ایتن مضتمون را از جملته    شتود. از ایتن رو متی   جهان اعم از نظم و نثر دیده می
ادبیات تطبیقی به شمار آورد. در ادبیات کالسیک فارسی در  مضامین مشترک در عرصه

هتای نیمتا،   اشعار فردوسی، خیام، سعدی و حافظ ... و نیز در ادبیات معاصر در سروده
باشی و بهتره بتردن از   ن ثالث و...دعوت به اغتنام فرصت و خوشفروغ، شاملو و اخوا

اعتباری و ناپایداری زمتان آشتکارا مشتاهده شتود. در     ها و در مقابل، توجه به بیلحظه
انتد؛  ادبیات انگلیس نیز هستند نویسندگان و شاعرانی که تفکراتی از این دستت داشتته  

آن چنتگ زد و از آن   ر لحظته لحظته  توان داینکه امروز در دسترس و معتبر است و می
 بهره برد؛ دیروز که گذشته و از دست رفته و فردا هم از راه نرسیده است.

در این مقاله برآنیم تا به بررسی تطبیقی ایتن تفکترات در آثتار مهتدی اختوان ثالتث و       
 رابرت هرئیک انگلیسی بپردازیم.

باشی و اغتنام فرصتت  خوشبررسی تطبیقی شعر اخوان و رابرت هرئیک،  ها:كلیدواژه
 شعر امروز، ناپایداری جهان و زمان در ادبیات معاصر جهان. در

                                                
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه بوعلی سینا . 1
 ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه بوعلی سینا کارشناس . 2
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 « عقل آبی»رویکردی فمینستی به داستان 

 شهرنوش پارسی پور
                                                                                        

 9محمد خسروی شکیب
  2طاهره صادقی تحصیلی                                                                                 

 5گلی اشرف مدر  

 چکیده  
فلسفه فمینیستی، نظریه های سنتی را در زمینه هایی به چتالش متی کشتد کته عالیتق،      
دغدغه ها و هویت زنان را جدی نمی گیرد و کارامدی و استقالل فکتری و شخصتیت   

تقل آنها را در مقایسه با مردان منکر می شود. جریان فمینیستی در اعترا  به جنش مس
مردساالرانه، امکانات ساختاری جامعه، روند رو به رشد مرد ساالری بورژوایی را مورد 
حمله و نقد قرارداد و جنبش آزادی بخش زنان بتا اولویتت تغییتر و رفتع تبعتین در      

تفکرات آرام آرام در آثتار نویستندگان مترد و زن     مناسبات اجتماعی شکل گرفت. این
رخنه کرد و زیر ساخت بسیاری از آثار خوب و بد ادبی قرار گرفت. شهرنوش پارستی  
پور به عنوان نویسنده معاصر زن از جمله افرادی است که این دغدغه برابتری جایگتاه   

ون یک مانیفیستت  چ« عقل آبی» کار گرفت. داستان  اجتماعی زنان را در داستانهایش به
صریح و آشکار،  نماینده ذهنیت و گرایشهای فمینیستی این نویسنده است. نشانه هتایی  

تکیه بتر  » ، «ازدواج گریزی» ، «سنت زدایی و تجدد گریی» ، «نگاه  زنانه مسلط » چون 
و ... از آشکارترین گتزاره هتای   « اختیار» ، «مسئولیت پذیری» ، «خرد گرایی» ، «فردیت
به چالش کشیده شده است. در این مقالته بته   « عقل آبی» تی است که در داستان فمینیس

 گرایشها و دغدغه های زنمدارانه شهرنوش پرسی پور در این داستان پرداخته می شود.

 ، شهرنوش پارسی پور، فمینیسم در رمانهای فارسی.«عقل آبی» داستان  كلیدواژه ها:

                                                

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان.  1
 استادیار  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان.  2

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی.  3
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 وریجذبه و مجاهده در آثار عطّار نیشاب

  9كارمریم خط                           
 2امیر بهارلو                        

 چکیده 

 کته  شده پرداخته نیشابوری عطار آثار در مجاهده و جذبه تجلّی بررسی به مقاله این در
 عرفتانی  اصول از مجاهده و جذبه. است ای کتابخانه و ای مطالعه صورت به کار روش
 متورد  را آن ختود  شتیوه  بته  و پرداخته،آن  به خود آثار در عارفان از بسیاری که است
 و جذبته  بته  را خود از آثار بزرگی سهم که بزرگی عرفای از یکی. اند داده قرار بررسی
 و جذبته  بر را عرفان اساس و پایه عطّار. است نیشابوری عطار داده، اختصاص مجاهده
 ستوی  بته  را ستالک  سلوک، دشوار و بصع راه سپردن برای و است داده قرار مجاهده
 گیترد؛  آرام نبایتد  مسیر این در سالک که است معتقد او. خواند می فرا مجاهده و جذبه
 اگرچته . دریابتد  را او نیتز  حتق  جذبة مجاهده، پرتو در تا کند تالش پیوسته باید  بلکه
 نیتز  را تعتالی  حتق  لطتف  و ذبهج گزیند، برمی جذبه بر را مجاهده خود، آثار در عطّار
 .داند می ضروری سالک برای

 جذبته در آثتار عرفتانی،    ستالک و  وتصتوف فارستی،   عرفان عطّار،: شعر ها واژه كلید
  مجاهده در عرفان، عرفان وتصوف فارسی.

                                                
 Maryamxatkar@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل . 1

 baharlooamir@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل . 2

mailto:baharlooamir@gmail.com
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  هاشکسته این رئالیستی داستان در مانندیحقیقت

 میرصادقی جما  از
  9تیغجهان خلیلی مریم

 2سومار خانی احسان

 چکیده
 ساختار در مانندی حقیقت بررسی به ای کتابخانه-توصیفی تحقیق شیوه با ژوهشپ این
 میتزان  تحلیلگترا  دیتدی  بتا  و پتردازد متی  میرصتادقی  جمال اثر «هاشکسته این» داستان
 بتر . دهتد متی  نشتان  اثتر  این داستانی عناصر در را مهم این کاربرد در نویسنده موفقیت
 پتردازی شخصتیت  بتاز،  پیرنگ ساخت ، داستان رئالیستی موضوع انتخاب نتایج، اساس
 بتا  شخصتیتهای  لحتن  همتاهنگی  و داستان روایت در درونی دید زاویه کاربرد مناسب،
 و استت  اثتر  ایتن  در مانندیحقیقت رعایت از هایینمونه آنها، اجتماعی  طبقه و سواد
 داستتان  در مانندیحقیقت اصل به وی رویکرد در را نویسنده توفیق عوامل، این وجود
 .   گذارد می نمایش به «هاشکسته این»

 در ماننتدی  حقیقت ها،شکسته این داستانی، ساختار امروز، داستان تحلیل :هاواژه دیكل
 . امروز رمان

                                                
 Shahnameh1390@yahoo.com بلوچستان و سیستان دانشگاه فارسی ادبیات و زبان . دانشیار 1
 khanisomar@pgs.usb.ac.irبلوچستان و سیستان شگاهدانفارسی  ادبیات و زبان ارشد کارشناس . 2
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 «آفتاب»تا سمبلِ« طلب»از آركی تایپِ 

 9الهام خلیلی جهرمی

 2شیرین رزمجو بختیاری
 چکیده

ن و جهان از مضامین تکرار شونده استت کته   طلب و جستجویِ حقیقت در ادبیّات ایرا
است. واضح است که هر داستان تمثیلی به لحتاا   در قالب تمثیلهای مختلف نمود یافته

معمتوالً  « آفتاب»است. « آفتاب»اجزاط شامل سمبل و یا سمبلهایی است که یکی از آنها 
مبلهای ایتن  خیر استت. از دیگتر ست     نماد ذات خداوند است که منشأ نورانیّت و افاضه

« نیلتوفر »و «  گل ازرق»، « پرست آفتاب»، «گل آفتابگردان»توان به  داستانهای تمثیلی می
زبان   اشاره کرد که هر کدام حامل معنایی خاص است که در زمانهای مختلف در گستره

و ادبیات فارسی معناهای مختلتف یافتته استت. در ایتن پتژوهش، تمثیلهتایی بررستی        
یپ جستجو و طلب در آن برجسته است؛ سپس بته ستیر تحتوّلی و    تا شود که آرکی می

شود. از آنجا که بسیاری از تمثیلها و به تبتع آن   تطوّری سمبلهای این داستانها اشاره می
ت عتارف انگلیستی انتختاب، و از ایتن        سمبلها، جهانی است، شعرهایی از ویلیام بلیک
ام بلیتک از شتاعران مکتتب رمانتیتک     دیدگاه بررسی شده است.. با توجّه به اینکه ویلی

 شود. است، شعرها و سمبلها با توجّه به اصول این مکتب بررسی می

آرکتی تایتپ در شتعر فارستی، ستمبل در ادبیتات فارستی، نمادآفتتاب و          ها: كلیدواژه
 آفتابگردان در شعر فارسی.

                                                
 khalilijahromi115@yahoo.com دانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی دانشگاه شیراز . 1

 shirin.razmjoo@gmail.comدانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی دانشگاه شیراز.  2
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 های شکسته ساغر بلورین بر كاشی جلوه

 ایم دكتر احمد خواجه
 چکیده
(آن چنان  تأثیری در شاعران 8۱8-823شروانی چامه سرای بزرگ ادب پارسی )خاقانی 

پس از خود و حتی شاعران همعصرش گذاشته که برکاویدن این مسئله رامجالی فتراخ  
بایسته است و البته رهی است پر سنگالخ و نیزتوش و توان  موسع می طلبتد. از میتان   

کره ای از تتأثیر پتذیری شتگرف وی از    شاعرانی که تاکنون در هیج منبع و مرجع و تذ
خاقانی هی  یاد و نشانی نیامده موالناکمال الدین حسن کاشی مشهور به حسن کاشی از 

 شاعران قرن هفتم و هشتم  است. 
بر اساس اشعار و آثار وی و دیوان او، که بتازگی به زیور طبع آراسته شتده استت،   

شتم کاشتانی دانستت از ستویی دیگتر      اگر چه حسن کاشی را می توان مراد موالنا محت
توغّل و تامّل در شعر وی روشن می سازد که وی بیش از همه به خاقانی شروانی نظتر  
داشته و بسیاری از قصاید برجسته ساحر شروانی را استقبال کرده و بدانها پاستخ گفتته   

 است. 
د حبیسه این تأثیر پذیری موالنا حسن کاشی صرفا به استقبال چامه های خاقانی مانن
 "بگریستی "مشهور خاقانی و سوکنامه های خاقانی بویژه  در فقدان عمویش با ردیف 

وقصیده مرآت الصّفا و ... خالصه نمی شود، بلکه از حیت توصیف بامدادان و تجدیتد  
مطلعهای فراوان ِحسن کاشی و استفاده از واژگان خاص خاقانی و استفاده از ردیفهتای  

روضی وی  در قصاید و ... نیز جلوه گر شده که در متن کامل خاص خاقانی  و اوزان ع
 مقاله، مفصل  بدان پرداخته شده است. 

با وجود کم بودن اشعار حسن کاشی در مقایسه با هفده هزار بیتت دیتوان خاقتانی    
،غور در سخنپردازی کاشی و انتخاب مضامین قصاید و تعداد ابیات و نکتات برشتمره   

واقف می سازد که موالنا حسن کاشی عالوه بر اینکه با خاقتانی   شده ما را بر این نکته
آشنا بود،ه نیک در دیوان وی تأمل کرده و بیشترین تأثیر را از خاقانی گرفتته و خاقتانی   

 را به مثابه الگوی شاعری خود پذیرفته بوده است. 

 م،شتعر قترن ششتم وهفتتم و هشتت      شتعر خاقتانی،   موالنا حسن کاشتی،  شعرها:   كلیدواژه
 .پذیری شاعران فارسی از یکدیگر تأثیر
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 بررسی كودكانه های فرهنگ عامه در آثار

 سیمین دانشور ومنیرو روانی پور

 9 سیدمهدی خیراندیش

 2پروین حیدری 
 چکیده

یکی از مضامین مهم ادبیات داستانی معاصرانعکاس فرهنگ مردم است و از آن جا کته  
فک داستان است، بنابراین پیوستگی فرهنگ مردم انسان و زندگی و اندیشه او جزط ال ین

با انسان هم به این قالب ادبی راه یافته است. بخشی از این فرهنگ مثل بازی ها، قصته  
ها،ترانه ها،ضرب المثل ها، باورها و آداب و رستوم مخصتوص کودکتان بتوده یتا بتر       

 زندگی آنان تأثیر گذار است. 
سندگانی هستند که به فرهنگ مردم توجه خاصی سیمین دانشور و منیرو روانی پور نوی 

داشته اند، آثار آن ها از سویی عرصه به تصویر کشیدن رابطته کتودک بتا ایتن فرهنتگ      
است که نشان می دهداستفاده به جا یا نابه جتا از ایتن فرهنتگ در تربیتت کتودک در      

ی شتود  جامعه داستانی تا حدودی ریشه در جامعه واقعی دارد و از سوی دیگرآشکار م
که گاهی این مضامین کودکانه نقابی است بر اندیشه ونیت پنهانی ودرونی نویستنده بته    
او کمک می کند که شیوه هنرمندانه تر و گاهی پیچیده تری در خلق اثتر داشتته باشتد.    
البته با توجه به جنسیت و بینش نویسنده و زمان و مکان وقوع حادثه نحوه انعکاس این 

 ت و یاهمانند می شود و از این منظر هم قابل بررسی است.  مضامین گاهی متفاو
 

، اصطالحات و امثال، باورها و آداب و رستوم  بازیهای محلی،، ترانه قصه، :ها كلیدواژه
 دانشور، روانی پور.
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 «زمین سوخته» ایدئولوژی احمد محمود بر مبنای رمان بررسی

 9زینب دارائی

 چکیده
بتا تکیته بتر رمتان      رمان نویس معاصر ،ژی احمد محمودیدئولواین نوشتار به بررسی ا

می پردازد. بی گمان آشنایی بهتر با ایدئولوژی او، موجب متی شتود تتا     «زمین سوخته»
شود. در این واکتاوی، تنهتا بخشتهایی از    ه توجبررسی آثارش نقد و دور از تعصب به 

دیده   «زمین سوخته»افکار و عقاید و آرمان های او مورد توجه است که بازتاب آن در 
، در کنتار  «زمین سوخته»ها با او و نقدها در مورد  شود؛ همچنین، سخنان و مصاحبه می

بته  این رمان، مورد توجه قرار می گیرد. این نوشتار نشان می دهد گرچه احمد محمود 
حزبی و در عین حال داشتتن  های دلیل اعتقاد به نویسندگی مستقل و خارج از چارچوب

ه است در عین حتال، رگته هتای تفکترات     کناره گرفت حزب تودهخاص از  ایدئولوژی
زمتین  »درحزبی دوران جوانی او به گونه ای آشکار در ایتن رمتان دیتده متی شتود. او      

به سوی مدینه فاضله ذهنی  گیری آن د که جهتنک میمحله و شهری را ترسیم  ،«سوخته
زمتان جنتگ و انقتالب و     درصحنه های به تصویر درآمتده در رمتان   هرچند  و اوست

متی   خود،حمود اینها را با توجه به سوابق ذهنی شود، احمد م می، دیده موقعیتهای ویژه
 کشد. میو به تصویر  کند میتفسیر  بیند؛

، «زمین سوخته»، رمان، و رابطة آن با داستان احمد محمود، ایدئولوژیآثار  :ها واژهكلید
  داستانهای امروز فارسی
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 سجام در داستان حضرت ابراهیم)ع(بازنمایی ان
 بر اسا  تحلیل نشانه معناشناسی گفتمانی

 9فریده داودی مقدم

 چکیده 
این پژوهش با تحلیل داستان حضرت ابراهیم)ع( بر اساس تحلیل نشانه معناشناسی 

به توصیف و تبیین انواع نظامهای گفتمانی چون تجویزی، تعاملی شناختی و  گفتمانی
یازد که بر تعالی پردازد و به نتایج قابل توجهی دست میتان میتنشی در این داس

کند و وجود ساختار و معناهای داستان حضرت ابراهیم)ع( از این  دیدگاه نیز تأکید می
نظیر را در معنا به اثبات می رساند.  با توجه به  وحدتی انداموار در ظاهر و انسجامی بی
صدد این نیستیم که ارزش قصص قرآن را به  این نکته که در این تحقیق،  هرگز در

های گفتمانی بدانیم، بلکه با قبول تعالی همه جانبه این متن سبب دارا بودن این نظام
برانیم که این بعد از نظامهای گفتمانی را در ساختار و محتوای آن آشکار سازیم؛ به 

م تا از این سخنی دیگر در صدد توصیف این نظامها در سطح و عمق این قصه هستی
 های قرآنی پرداخته شود.رهگذر به بیان و اثبات یکی دیگر از ابعاد ارزشمند قصه

های نشانه معناشناسی است که تحلیل محتوا و بر اساس نظریه روش تحقیق به شیوه
 توسط افرادی چون گرمس در سالهای اخیر مطرح شده است.

ای گفتمانی در قرآن، داستان حضرت و نشانه معناشناسی، نظامه انسجام ها: كلیدواژه
 در قرآن. ابراهیم)ع(
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 تحلیل محتوایی دیوان شیخ بهایی

 9زهرا درّی

 چکیده
های فرهنگتی عصتر   شیخ بهاط الدین محمد عاملی بی تردید یکی از درخشانترین چهره

رود کته در شتاخة مختلتف علتوم و معتارف )ریاضتیات ،نجتوم         صفوی به شتمار متی  
فان، ...(دستی داشته و با طبقات مختلف اجتماعی در آمیخته و از ،معماری، حکمت ،عر

این رهگذر ذوق تهذیب یافته و خالقش در قالب اشعار و حکایاتِ نظم و نثر بته نقتد   
اجتماعی پرداخته است . شخصتیتی  کته بته ستبب وستعت مشترب ودور بتودنش از        

ی بتا وی بته   تعصبات ناروا هم بسیاری ازظن ختویش بتا او یتار شتده، و هتم گروهت      
اند.به همین دلیل، بررسی موضوعات و مباحث خصومت پرداخته  و بدو اعتماد نورزیده

توانتد،  تصتویری از تنشتهای فرهنگتی و     آثار این حکیم  در زمین نقتد اجتمتاعی متی   
اخالقی روزگار وی را بنمایاند؛ بدین منظور در این پژو هش کلیات دیوان شیخ بهتایی  

ه است تا جدالهای شایع بین طبقات مختلف اجتماعی و نگرش مورد بررسی قرار گرفت
 خاص شیخ بدان مباحث مورد تحلیل قرار گیرد.

 دیوان شیخ بهایی، تصوف در ادبیات فارسی، شعر دورۀ صفویه. :ها هكلیدواژ
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 الگوها در اشعار احمد شاملو كهنبررسی و تحلیل 
 9علی دهقان

  2جواد صدیقی لیقوان

 5رقیه زارعی

 هچکید
تنها از راه ستنّت، زبتان و مهتاجرت    »کهن الگوها، محتوای ناخودآگاه جمعی است که 

یابد، بلکه ممکن است در هر زمان و مکان و بدون وجود هی  نفوذ خارجی، انتشار نمی
الگوها، نمادهایی جهانی استت کته در بیشتتر فرهنگهتا و     کهن« خود به خود تجلّی کند

اینکه ختود   کند؛ برخی از شاعران و هنرمندان بیت میکشورها بر چیزهایی یکسان دالل
 الگوهای متعددی کهن از خود آثار در گیرند. یونگالگوها را به کار می بدانند این کهن

 شتمار پرمعنتاترین   در هتم  با کلی پیوند در و تنهایی به را آنها از یک هر و بردمی نام

 .آورد می شمار به جمعی روان تجلیات
 ه عنوان شاعری هنرمند، ناخودآگاهانه و یا آگاهانه از این تجربة ازلیاحمد شاملو ب

بهره جسته و اشعارش بازتابی از تصاویر ازلی آشنا و درونی افرادی استت کته آنهتا را    
 خوانتند.می
 در الگوهتا  کهتن  از برخی وکاربری کارگیری به شود روش تالش می مقاله این در

 شود. تحلیل و بررسی اختصار شعراحمد شاملو به

کهن الگو در شعر امروز، ناخودآگاه جمعی در شعر، شاملو، تحلیتل اشتعار    ها: كلیدواژه
 شاملو
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 اصلی وطنمبازگشت به الگوی  كهن وتحلیل بررسی

 متون  عرفانیدر  
 9علی دهقان

  2جواد صدیقی لیقوان

 5مسلم رجبی

 چکیده
ت دستته جمعتی دارد، در همته    صورتها و شکلها و رفتارهایی که ماهیّ« یونگ»به گفتة 

هایی کته هتر    آید. افسانه ها به وجود می جای دنیا عناصری است که از ترکیبشان افسانه
تتوان در آنهتا    چند منطقة جغرافیایی پیدایش یکسانی ندارد، امّا شباهتهای فراوانتی متی  

شتود   متی  ها و اساطیر اقوام مختلتف تکترار   یافت. این شباهتها که تقریباً در تمام افسانه
ای از   ها است. در واقع کهن الگوهتا چته در شتکل و چته در محتتوا مایته       «تایپ آرکی»

کهتن الگوهتا را    أاز آنجا که یونگ منشت  ای دارد. ویژگیهای باستانی و الگوهای اسطوره
داند، می توان به این نتیجه رسید که کهن الگوها در تمامی جوامع  ناخودآگاه جمعی می
 به نسبت را بشر ذهن همواره که است مفاهیمی از یکی الگو کهن .استبشری مشترک 

 انستان  کته  شتویم  متی  متوجته  تاریخی بررسیهای به توجه با. است کرده معطوف خود
زنتدگی او بتر مبنتای همتین      نظتام  که آنجا تا بوده پایبند الگوها کهن به بشدت ابتدایی

های کهن که به طور پیوستته  الگوهای ابتدایی شکل می گرفته است. یکی از این نمونه 
 . ایتن مقالته بترآن   استوطن و خانه مبا انسان در ارتباط بوده کهن الگوی بازگشت به 

 متون  عرفانی ادبیات فارسی بررسی کند.ست تا ویژگیهای این کهن الگو را در ا

کهن الگو در شعر عرفانی، ناخودآگاه در ادبیات عرفانی، متتون عرفتانی و    ها: كلید واژه
 های جدید ادبی. یهنظر
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 زن در طنز مشروطه

 9جواد دهقانیان

 چکیده
ادبیات دوره مشروطه یکی از مهمترین عرصه های طنز در ادبیات ایران بته شتمار متی    

عرصته  ، رود. طنزپردازن مشروطه به موضوعاتی توجه کرده اند که افزون بتر جتذابیت  
وع زن و مسائل مربوط بته  جدال میان تفکر سنتی و مدرن را برجسته تر می سازد. موض

آن یکی از مهمترین این موارد است. پاسخ به این پرستش کته چترا زن موضتوع طنتز      
مشروطه قرار گرفته و اینکه موقعیت وی در طنز مشروطه چگونه است، محتور اصتلی   
این مقاله  است. برای اینکه ریشه های طنزپردازی در مورد زن مشخص شود، نخستت  

ن و مرد بررسی، و سپس بر اساس آن به پرسش های اصلی مقاله پیشینه و نوع رابطه ز
پرداخته شده است. اگر چه در بسیاری از آثار مشروطه مسائل مربوط به زن مورد توجه 

اثر جیمز موریه با ترجمته  « سرگذشت حاجی بابا اصفهانی»قرار گرفته است، دو کتاب 
ر دهخدا بیشتر از دیگتر آثتار بته    اث« چرند و پرند»بسیار زیبای میرزا حبیب اصفهانی و 

موضوع مورد بحث عالقه نشان داده اند. البته نباید فراموش کرد که در نمایشنامه هتای  
 ای دارد. مشروطه نیز موضوع زن جایگاه ویژه

 زن در آثار، طنز دورۀ، مشروطه، نثر مشروطه، نثر فارسی معاصر  ها: كلیدواژه
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 و سهراب قابلیتهای نمایشی در داستان رستم

 9علی دهمردهحیدر                                                                          
  2سمیرا قاسمی گزیک                                                                                            

 چکیده
آفرینی رمان، داستان، رویدادهای برجستة ای امروزی است برای بازاقتباس ادبی شیوه

های منظوم و منثور در حوزۀ تئاتر و بویژه سینما است. کتابهای تاریخی و حماسه
نظیری در شاهنامه، ادبیات فارسی سرشار از رویدادهای دراماتیک است. روایتهای کم

س در خود مثنوی معنوی، تاریخ بیهقی و... هست که قابلیّتهای نمایشی را برای اقتبا
هایی گیری از ظرفیّتها و اقبال عمومی نسبت به هنرهای نو، گوشهتوان با بهرهدارد. می

از توانمندیهای ادب فارسی را به مخاطبان امروز نشان داد. در این مقاله به بررسی 
قابلیّتهای نمایشی داستان رستم و سهراب پرداخته، و ساختار قصّه براساس مهمترین 

های هنری آن از دیدگاه درام و ساختمان نمایش راماتیک، بررسی، و جنبهعوامل اثری د
 روشن شده است.

رستم و نمایشنامه، سهراب ونمایشنامه، شاهنامهو هنرهای نمایشی، شاهنامة  كلیدواژه:
 فردوسی

 
 

                                                
 h.dahmarde79@yahoo.com   دانشگاه زابل دانشیار زبان و ادبیات فارسی.  1

 ghasemisamira68@yahoo.com   ن و ادبیات فارسیدانشجوی کارشناسی ارشد زبا.  2



 051                                                                                                                               مقاالت    چکیده

 

 پایداری در جریانهای انقالبی ایران  ترین جلوه دینداری، برجسته
 «یم منحو  پهلوی و دفاع مقد نهضت مشروطه، رژ»با تکیه بر 

 9حیدرعلی دهمرده                                                                                
 2كبری كشاورزی                                                                             

 چکیده
ملّتها از جملته ایتران استت کته      ر فرهنگ همةمفهوم مقاومت)پایداری(، مفهومی عام د

نشأت گرفته از واکنش غیرارادی در برابر تهاجم )داخلی/ خارجی( است. در این راستا 
آثاری که از یک سو رسالت به تصویر کشیدن عوامل بروز انقالب چون اختناق، استبداد 

قشتار جامعته   داخلی و غَصب سرمایههای ملی و ... ، و از سوی دیگر پایتداری همتة ا  
بویژه، مردم را به عهده دارند با نام ادبیات پایداری شناخته می شود. در این بین، توجّه 
به عوامل مؤثر در تداوم مقاومت مردمی که در نهایت به پیتروزی منجتر متی گتردد از     

 اهمیّت شایانی برخوردار است.  
ه عنتوان بهتترین   ایران اسالمی با روحیة انقالبی و استکبارستتیزی ختود همتواره بت    

الگوی مقاومت سرمشق سایر جوامع قرار گرفته است. با توجّه به اینکه کشور ایران بته  
محنِ برکناری رژیم غاصب پهلوی با تهاجم رژیم بعثی عراق روبرو شتد و بتا همتان    
وضع نامساعد توانست هشت سال به صیانت از باورها و ارزشهای خود بپتردازد و در  

از میدان بیرون بیاید لذا در این پژوهش، ضمن عرضه مباحثی درباره نهایت پیروزمندانه 
ادبیات پایداری به عوامل و بُنمایهای مؤثر درتداومِ میزان مقاومت و پایتداری در ایتران   

ها بیانگر این است که هرچند عواملی چون داشتن عِرق ملتی،   پرداخته شده است. یافته
یّت ایران تأثیر گذار بوده است در هر برهه ای از حسِ استقالل طلبی و...، در روند موفق

ترین بُنمایة مقاومتت و تتداوم پایتداری کته      تاریخ کشورمان از میان عوامل مؤثر، اصلی
موجبات پیروزی را فراهم ساخته است چیزی نیست جز ایمان قوی و اعتقاد راسخ این 

 ملّت به موازین دینی و مذهبی. 

های مقومتت در دفتاع مقتدس، شتعر دفتاع       ایداری، بنمایهدین و ادبیات پ :ها هواژكلید
 مقدس.
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 پردازی ادبی و پیشینه آن در قابوسنامه نظریه
 9نازلی دیکلو

 چکیده

و در ال بته   است که بیشتر در دو قرن اخیر روی داده ،در کنار تحوالت ادبی امروز دنیا
که شناخت،  هست «نظریه هایی»گذشته،  تهایشاعران مل دیوانالی متون نویسندگان و 

استخراج و تحلیل آنها قطًعا به استتحکام موفقیتت هتای علمتی و ادبتی کشتوری کته        
سطح فرهنتگ بشتری کمتک متی      ینویسنده و یا شاعر بدان متعلق است و نیز به ارتقا

 کند. 
یونتان در   .شتگفت انگیتز استت    ،عظمت و پیشرفت یونانیها در زمینه ادبیات و هنر

نها کشوری استت کته در زمینته شتعر و ادب تحتولی متنظم       اروپایی، تکشورهای میان 
آثاری ادبی  - و به اقتضای مسائل اجتماعی -داشته و در هر مرحله از تکامل اجتماعی 

طبیعی است نظریه نظریه پتردازان و منتقتدان یونتانی نیتز بتر افکتار        .پدید آورده است
اما یونان تنهتا کشتوری   داشته است.  تأثیر زیادی کشورهای دیگر اعراننویسندگان و ش

ایران نیتز پیشتینه ای قابتل     ،نیست که قدمت ادبی او به گذشته های دور باز می گردد 
، از آثتار علمتی و ادبتی    اجتماعی -نامالیمات سیاسی اگرچه بر اثر  دارد.توجه و تأمل 

ی کتیبته هتا   آثار کمی به جای مانده، همین آثار اندک مانندایرانیان قبل از ظهور اسالم، 
بجا مانده از شاهان هخامنشی و گاثه های زرتشت، حکایت از ادبیاتی غنتی و پربتار از   

خوشتبختانه  دهتد کته    کارنامته درخشتان ایتران استالمی نشتان متی       .ایران باستان دارد
در حوزه های گوناگون از جمله شتاعری و نویستندگی    ایرانی دانشمنداننویسندگان و 
کمتر مورد توجه قترار گرفتته و   خراج و تدوین آنها که است کرده اند عرضهنظریه هایی 

  .نسبت به گردآوری آنها اهتمامی نشده است
بته عنتوان یکتی از معتبرتترین و      –بر آن است تتا بتا مطالعته قابوستنامه     مقاله  این

نظریه های ادبی آن را بیابد و با بررسیهای الزم بته    –مشهورترین متون تعلیمی فارسی
 کند. گونه ای مدون عرضه 

، ویژگیهتای  ویژگیهای نثر فارستی ، ، قابوسنامهدر متون گذشته نظریه ادبی : ها واژهكلید
  شعر فارسی، ادبیات کهن فارسی.
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 كهن الگوی خورشید در مجموعه اشعار مسعود سعد سلمان

 9آسیه ذبیح نیا عمران
 2فاطمه منصوری

 چکیده

عارمستعود ستعد بته شتیوه     مقاله منظور بررسی وتحلیل کهن الگوی خورشید دراشاین 
 کتابخانه ای نوشته، ویافته های پژوهش به شکل توصیفی وتحلیلی عرضه شده است.
هدف پژوهشِ این است که تصویرسازیهای مسعود سعد از کهن الگوی خورشید از 
ناخودآگاه جمعی او بنمایه گرفته و راز بقای اسطوره خورشید از طریتق زبتان نمتادین    

دآگاه جمعی است. سرانجام طبق بررسیها مشخص شد دو صفت شاعر تحت تأثیر ناخو
زیبایی و قدرت خورشید از عناصر بارز کهن الگو است که از ناخودآگاه جمعی شتاعر  

گیرد و حاصل این دو صفت، تصاویر استتعاری ارزنتده ای استت کته از      سرچشمه می
 اشعار او برداشت می شود.

مفاهیم در حاالت ذهنی خاص  همراه با  به طور کلی مسعود سعد با استفاده ازهمین
تخیل به سرودن شعر پرداخته ومتناسب با استعداد هنری وتوانایی ختدادادی ختود بته    

 طورناخودآگاه،  جامه ای برتن این مفهوم ِ  کهن الگوی خورشید پوشانده است. 

ناخودآگاه در شعر کهن فارستی، کهتن الگتو در شتعر مستعود ستعد،       واژگان كلیدی: 
 د در شعر، مسعود سعد.خورشی

 

                                                
 Asieh.zabihnia@gmail.com -یزدنورعضو هیأت علمی دانشگاه پیام .  1

 کارشناس ارشد ادبیات فارسی.  2

mailto:نورAsieh.zabihnia@gmail.com
mailto:Asieh.zabihnia@gmail.com


 زبان و ادبیات فارسیهای یش پژوهشمین هماهفتـ  هرمزگاندانشگاه                                                056 

 

 آهنگر« كاوه»عوامل پایداری و بیداری ملی در قیام 

 9آسیه ذبیح نیا عمران
 2حسین یگانه مهر

 چکیده
تاریخ، علیه  طولفریاد عدالت خواهی مردم هر سرزمینی است که در  ، ادبیات پایداری

استی، ادبیتات   و  شاهنامه ی فردوسی عالوه بتر بُعتد حم   نابرابری ها به پا خواسته اند
مقاومت و پایداری نیز هست. وصف دالوری ها و پایداری ایرانیان در برابر هجمته ی  

و سرود امید و پیروزی مردمان ستتم دیتده ی    -خواه دشمن، خواه اهریمن -بیگانگان 
این سرزمین است. در شاهنامه، ایرانیان هی  گاه طاغی، سرکش، بیدادگر، دشمن ختو و  

لی در مقابل حمله ی دشمنان پایداری و رشادت از خود نشان داده خون ریز نبوده اند و
اند. هرگاه شاهی بیدادگر بر این سرزمین حاکم شده است، مردم بر او شوریده اند و نیز 
هرگاه شاهی بیدادگری ساز کرده، فره ایزدی و اقبال مردم از او روی گردان شده است. 

ا راه کتژی پیمتود و هتر دو بته ستزای      جمشید آخر کار بیدادگر شد و ضحاک از ابتتد 
خویش رسیدند. شگفت آنکه در داستان های فردوسی، هی  بدی بی جواب نمی مانتد؛  

 و این  الهام از تعالیم اسالم، و مکتب قرآن است.
یکی از قدیمی ترین و شگفت انگیزترین قیام هتای تتاریخ    در قیام کاوه آهنگر،         

داستان خیزش و اتحاد مردمان پاک نهاد ایران را علیته   که ست رفته اسخن ایران زمین 
و مردم  متحد نمودنو « کاوه ی آهنگر»پادشاهی خون ریز روایت می کند. داستان قیام 

، یکی از عبرت «ضحّاک» و پیروزی بر« فریدون»در نهایت رهبری این قیام به وسیله ی 
پردازشی شیوا، این داستان را های تاریخ است که در متون اوستایی آمده و فردوسی، با 

 در شاهنامه جاودان ساخته است.
لفه های ادبیات پایداری همچون بیان استتبداد، دعتوت بته مبتارزه، امیتد بته       ؤم        

چنان زیبا « نمادین»پیروزی و... در این داستان به روشنی بیان گردیده است. این داستان 
نیم، با انقالب های قرن بیستم مطابقت می تصویر شده است که اگر آن را به نثر برگردا

 نماید.
ضتحاک، داستتان نمتادین، بیتان     فریدون، ادبیات پایداری، کاوه ی آهنگر، ها:  واژهكلید

 استبداد، فریاد عدالت خواهی.
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 های شهریار بررسی نقل قو  هنری در غز 

 9آسیه ذبیح نیا عمران
 2فاطمه مالعباسی

 چکیده
( از شاعران معاصر ادب فارسی استت. شتهرت او   13۱۱-1238محمدحسین شهریار ) 

در غزلسرایی و عالوه بر فارسی، اشعار او به ترکی نیز زبانزد است. شعرهای شهریار به 
 پردازد. های مختلف اجتماعی، سیاسی، مذهبی می جنبه

نقل قول هنری نوعی آرایه ادبی است که از دیرباز در اشعار شاعران استفاده شتده؛  
تن به این مقوله به عنوان آرایة ادبی کار جدیدی است که تاکنون کمتر متورد  ولی پرداخ

 توجه قرار گرفته است.
در این مقاله با بازبینی دیوان شهریار، سعی شده است نقل قول هنری در اشتعاراین  

بندیهای نقل قول هنتری،   شاعرشهیر بویژه در غزلیات او بررسی و تبیین، و نیز با تقسیم
 یز آماری از اشعار شهریار با استفاده از نقل قول هنری عرضه شود.مقایسه و ن

نقل قول هنری در شعر فارسی، آرایته ادبتی در شتعر، شتهریار، شتعر      :  واژگان كلیدی
 معاصر فارسی.
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ای بر  مقایسة ازهار گلشن بردعی با گلشن راز به عنوان نظیره
 شاهکار شیخ محمود شبستری

 9رحمان ذبیحی

 2اب جدیدرحیم هادی اند

 چکیده
گلشن »ه.ق( شاعر و عارف نامدار با سرایش منظومة ۱23 – ۱3۱شیخ محمود شبستری)

اثر برجسته و تأثیرگذار خویش، راهی در ادبیّات فارسی گشود که تالیان بسیار پیدا « راز
هتایی کته بترای آن ستروده، و       کرد. تأثیر این منظومه را در آثار پس از ختود در نظیتره  

هتایی کته در    توان مطالعه کرد. یکتی از نظیتره  اند، می نوشتهری که برای آن شروح بسیا
شاعر و عتارف نتامی قترن نهتم و دهتم      « ازهار گلشنِ»جواب گلشن راز سروده شده، 

 – 333التدّین بردعتی)   هجری شیخ ابراهیم بن محمّد بتن حتاجی ابتراهیم بتن شتهاب     
اخت و صتورت شتباهتهای   ه.ق( است. پیداست این نظیره با اصتل ختویش در ست   ۱۴3

بسیاری دارد. بررسی وجوه گوناگون این شباهتها و تفاوتهای این دو اثر موضتوع ایتن   
های گلشن راز باید اثری موفّق ارزیتابی   مقاله است. هرچند اثر بردعی را در میان نظیره

کرد و مؤلّف در سرایش آن کوشش بسیار کرده است تا بته سرمشتق ختویش نزدیتک،     
 ها نتوانسته است اثری بیافریند که با سرمشق خویش برابری کند. نظیره همانند تمام

گلشن راز، ازهار گلشن، شیخ محمود شبستری، شیخ ابتراهیم بردعتی،    واژگان كلیدی:
 گویی در ادبیت فارسی. نظیره
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 ارزش تاریخی گوهرنامة خواجوی كرمانی

 9رحمان ذبیحی

 2رحیم هادی انداب جدید
 5مریم كسایی

 چکیده
خواجوی کرمانی از شاعران مهم و اثرگتذار قترن هشتتم استت. او در اغلتب قالبهتا و       
هتای  موضوعات متداول شعر فارسی از قصیده، غزل، قطعه و رباعی گرفته تتا منظومته  

آزمایی کرده و در هر زمینه آثار ارزشتمندی از ختویش بته یادگتار نهتاده      داستانی، طبع
ز پتنج گتنج نظتامی بته شتمار آورد. از میتان       است. خمسة وی را باید تقلیدی موفتق ا 

در وزن هزج مسدس محذوف یا مقصور که همانندیهایی با « گوهرنامه»های او، منظومه
سپهر امیرخسرو دهلوی دارد از برخی جهتات حتائز ویژگیهتای    هفت پیکر نظامی و نه

نستب  منحصر به فرد است. این منظومه را باید یکی از بهترین اسنادی دانست که شرح 
( را ضتبط کترده استت. موضتوع آن شترح نستب       ۴38اعقاب خواجه نظتام الملتک)م:  

بهاطالدّین محمود وزیر امیر مبارزالدین محمد است. گوهرنامه با مدح امیتر مبارزالتدین   
شود؛ سپس شش تن از اختالف  الدین صاین آغاز میمحمد و ذکر پیروزی او بر شمس

شوند و عظمت مقام هتر یتک بتا    گی توصیف میالدین به بزرالملک تا بهاطخواجه نظام
ها، غزلی در نامهگواهی یکی از سیارات تأیید شود و شاعر به شیوۀ معهود بسیاری از ده

آورد. گذشته از ارزشهای متعدد زبانی و بالغی و جایگاه این منظومه در میانة مثنوی می
بسیاری دارد که بررسی  میان آثار خواجو، رنگ تاریخی و شیوۀ تدوین این اثر ارزشهای

 این امر موضوع این پژوهش است.

شعرخواجوی کرمانی، گوهرنامته خواجتوی کرمتانی، بهاطالتدین محمتود،       :ها كلیدواژه
 الملک طوسی.  اعقاب خواجه نظام
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 تضاد در غزلیات سعدی
  9رحمان ذبیحی 
          2مرضیه برزگر 

 چکیده
 صتورت  بته  اندیشته هتا   بیتان  و مفاهیم رحط جز نیست تضاد معنایی در ادبیات چیزى

وادار متی   پرسشتگرى  تأمّتل و  اندیشته ورزى،  به را مخاطب ذهن متقابل با یکدیگرکه
 قرن شاعر و نویسنده سعدی، عقیدتی و با بررسی زمینه های فکری مقاله این در. سازد
 ای نبهج به است سخنپردازان در ادبیات فارسی ایران تأثیرگذارترین از هجری، که هفت
معنایی  ایجاد تضاد در وی عام پرداخته شده که عبارت است از روش وی آثار از خاص

در اشعار خویش . سعدی بی تردید از شتاعران درجتة اول زبتان فارستی و همردیتف      
فردوسی است. قدرت او در غزلسرایی و بیان مضامین عتالی و لطیتف عاشتقانه و گتاه     

در  معنتوی  و صتوری  نقیضتهای  و بقه است؛ ضدعارفانه در کالم فصیح و روان بی سا
 می سردرگمی و شک دچار ابتدا همان در را ناشی خوانندۀ که است حدی اشعار وی به

 در آباد ناکجا از سر حتما باشد، نکرده تأملی سعدی های اندیشه در خواننده اگر و کند
 و علمتی  منظتا  فروپاشی مایة و است زشت منطق و علم فلسفه، در اگر تضاد.آورد می

 مایة بلکه نیست عیب تنها تضاد نه و ادبیات این هنر  قلمرو در آید می شمار به فلسفی
 .باشد تواند می نیز ادبیات و هنر جاودانگی و حیات استمرار

 : شعر سعدی، غزل فارسی، تضاد معنایی در غزل فارسی، ادبیات فارسی. ها واژهكلید

                                                
 . استاد زبان و ادبیات فارسی،عضو هیأت علمی دانشگاه ایالم 1

 دانشگاه ایالم رشته زبان و ادبیات فارسی دانشجوی کارشناسی ارشد . 2
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 یتجلّی قرآن و حدیث در دیوان حسن كاش

  9رحمان ذبیحی                               
          2داری یونس جلوه 

 چکیده  
انتد.  گیری زبان فارسی به قرآن کریم و احادیث توجّه کردهشاعران ایرانی از آغاز شکل

این توجّه همگام با تطوّر و تکامل زبان فارسی روی در فزونتی داشتته استت. در قترن     
ین آثار این توجّه در دیوان شاعران مشهود است. موالنا حستن  هفتم نیز چون قرون پیش

 هفتم و نیمه اوّل ستده  کاشی آملی، شاعر برجسته، پارسیگو و شیعی مذهبِ اواخر سده
اطهتار)ع( دارد.   ای به قرآن کریم و احادیث پیامبر اسالم)ص( و ائمههشتم، توجّه ویژه

و الفت با قترآن کتریم و تستلّط بستیار بتر      وی به دلیل اعتقاد راستین به اسالم و اُنس 
احادیث و اخبار به مناسبتهای مختلف در اشعار خود بتویژه در قصتاید بته ایتن منتابع      

های مختلف از آنها بهره گرفتته استت. در ایتن مقالته بته       معرفتی توجّه کرده و به گونه
اقتبتاس،  شاعر از قرآن و حتدیث از جملته تلمتیح، تصتویر،      های مختلف استفادهشیوه

چنتین اهتداف شتاعر از کتاربرد قترآن و      ترجمه، تأویل و حلّ پرداخته شده است؛ هتم 
حدیث از جمله استشهاد و استناد، تبرّک و تیمّن، برهان و استتدالل و... بررستی، و بته    
کاربرد قرآن و حدیث در ضمن موضوعات شعری از جمله توحید باری تعتالی، نعتت   

ی)ع( اشتاره شتده استت. ایتن پتژوهش بیتانگر       رسول اکرم)ص( و منقبت حضرت عل
غالتب   شاعر از قرآن کریم و به میزان کمتر از احادیث است. شتیوه  تأثیرپذیری گسترده

او از  اثرپذیری او تلمیحی و بیشتر با هدف استشهاد و استناد است؛ نیز بیشتترین بهتره  
 آیات و احادیث در ضمن منقبت حضرت علی)ع( است. 

هتای  رحستن کاشتی، تتأثیر قترآن و حتدیث بتر شتعر فارستی، شتیوه         شع :ها كلیدواژه
 تأثیرپذیری از قرآن و حدیث.

                                                
 دانشگاه ایالم. استادیار  زبان و ادبیات فارسی  1

 دانشگاه ایالم رشته زبان و ادبیات فارسی دانشجوی کارشناسی ارشد . 2
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 مردم و تحریف و تغییر امثا  منظوم

 9حسن ذوالفقاری

 چکیده
شود. گتاه  یکی از انواع هنرهای مردمی، امثال و حکمی است که بر زبان آنان جاری می

شود و گاه برآمتده  ر جامعه جاری میگیرد و د این امثال از ذهن و زبان مردم نشأت می
از اشعار شاعران بلند پایه است. مردم آن دسته از اشعار معروف شاعران را که مضامین 

برند اما در ایتن کتاربرد   بکر اجتماعی و اخالقی و اندرزی دارد به طریق مثل به کار می
ه شتعر  کنند. در ایتن مقالته یتک صتد نمونت     هایی به عمد و غیرعمد میدخل و تصرف

ایم که بته  تحریف یا تغییر داده شده توسط مردم از میان یک صد هزار مثل فارسی یافته
اند؛ قبل از آن به امثال فارسی و ارزش آنها و امثال های دهگانه تبدیل یافتهیکی از شیوه

 ای شده است.منظوم و انواع آن اشاره

رب المثلهتا، امثتال منظتوم    المثلهای فارسی، تحریف و تغییتر در ضت  ضرب ها:واژهكلید
 فارسی.

 

                                                
 zolfagari@modares.ac.ir. دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس   1
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 های مصوّر شاهنامة فردوسی در سدۀ دهم نسخه

 9ابوالقاسم رادفر                                                                                        

 چکیده
ز شاهنامة فردوسی اثری بزرگ و سترگ با مضامین مختلف در ابعاد گونتاگون استت. ا  

للعالمین   رحمةستایش خداوند متعال گرفته تا نعت پیامبر اکرم )ص( وخاندان بزرگوار 
و تعظیم خرد و دانش و هرآنچه رنگ خیر و عافیت طلبی دارد و بسیار مطالب ارزنتدۀ  

ها و کارهای هنری بسیار صورت گرفته، اما  نامه ها، پایان دیگر که دربارۀ آن کتابها، مقاله
های تصویری شاهنامه آن هم  دربارۀ جنبه -پرداختن به اختصار –جستار  بیان ما در این

در قرن دهم است؛ زیرا شاهنامه همواره فراخ میدانی مناسب بترای هنرمنتدان )اعتم از    
خوشنویس و صورتگر و تذهیب کار و جلدساز( در نمودن ذوق هنر آفرین آنان است. 

دۀدهم پرداختته، در کتم و کیتف آن    های شاهنامة مصتور ست   با این رویکرد ما به نسخه
هتای هنتری ایتران و جهتان وجتود دارد کته        هایی که در گنجینته  ایم. نسخه سخن گفته
بینتیم کته دیتدن آن تصتاویر باعتث       ترین مینیاتورهای قدیمی ایران رادر آنها متی  ارزنده

شتود؛ شتاهکارهایی چتون     حیترت و شتگفتی و احستاس غترور از جانتب دیگتر متی       
 ی و شاه اسماعیل دوم. طهماسب شاهنامة

: شاهنامه فردوسی، گنجینه های هنری، ایران، نسخه های مصور و مینیتاتور،  ها كلیدواژه
 دهم.هنر و ادب قرن 

                                                
 استاد زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  1
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 مقایسه تصویرهای عاشقانه ووصف معشوق میان 

 الدین الحلی سعدی شیرازی و صفی

  9بسام رحمه

 چکیده
رازی و صفی الدین الحلی در متورد  ای است میان دو شاعر، سعدی شیاین مقاله مقایسه

صفی الدین برای مقایسه باستعدی انتختاب    تصویرهای عاشقانه ووصف معشوق. عمداً
تحلیلتی  -تحقیق، توصیفی .شیوه2شده است تا شرط همزمان بودن دو شاعررعایت شود

با رویکرد تطبیقی است. تعریف غزل وشعرعاشقانه به طور مختصر وبعضی تصویرهای 
پس به توصیف معشوق، و توصیفهای ظاهری ومعنایی از جمله مطالب مقاله عاشقانه، س

 است. مقایسه وتطبیق در چهارچوب مکتب آمریکایی انجام شد.
در مقایسه مشخص شد که اشتراک دو شاعر در موارد متعدد از تفتاوت توصتیفات   

 آنان است.

یو الحلتی،  شعرسعدی، شعرصفی الدین الحلی، وصف معشوق، تترد ستعد  ها:  كلیدواژه
  ادبیات تطبیقی فارسی وعربی.

                                                
 سوریه -ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس. دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و  1
های مشترک زندگی بین همزمان یکدیگر نبودند بلکه زمانشان خیلی نزیک به هم بود وسال . آن دو شاعر عینا2ً

-۱۱1ی هفتم ه.ق ودرگذشت وی در یکی از سالهای بین )آنها کم بود.)تولد سعدی درسالهای اول سده

 .ه.ق( بود۱82-۱۱۱الدین ) ی زندگی صفیه.ق بود.(وسالها۱۱۴
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 بررسی انواع پارادوكس تركیبی و معنایی در غز  منزوی

 9ابراهیم رحیمی زنگنه
 2آزیتا نجفی                                                                                            

 چکیده 

ملی است که باعث آشنایی زدایی و برجستگی نما یا پارادوکس یکی از عوا متناقن 

دارد تا با تالش زیاد به معنای مورد نظر شاعر پی برد  شود و خواننده را وا می کالم می

دهد  گاه که رابطه بین دو کلمه به ظاهر متضاد را کشف کرد، لذتی به وی دست می و آن

توجه شاعران بوده شود. این شگرد از دیرباز مورد  که باعث حیرت و شیفتگی او می

است.شاعر با پارادوکس، امور نقین و ناآشنا را آشتی می دهد و به آفرینش امر محال، 

یابد. نگارنده سعی دارد  که زیبا ترین و شگفت ترین جلوه های خیال است دست می

در این مقاله عوامل ظهور این شگرد هنری رابه صورت پارادوکس ترکیبی ومعنایی در 

د بحث قرار دهد. در بررسی انواع متناقن نما ازحیث ترکیبی و معنایی غزل منزوی مور

 اعتبار با معناست ونیزمتناقن نمایی درجمله از بسامد بیشتری برخوردار است.

پارادوکس ترکیبی در شعر امروز، پتارادوکس معنتایی در غتزل امتروز،       ها : كلید واژه

 نما در شعر، منزوی، شعر امروز فارسی.  متناقن

                                                
 عضو هیئت علمی گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه رازی،کرمانشاه.  1

 .دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه.  2



 زبان و ادبیات فارسیهای یش پژوهشمین هماهفتـ  هرمزگاندانشگاه                                                066 

 

 پردازی در داستان مدرن بررسی تطبیقی شخصیت
 ک وزیرو تاریخ بیهقی با تکیه بر داستان حسن

 9سید مهدی رحیمی 
 2رضا موصلی 

 5فرهاد سنگانی
 چکیده

داستانپردازی یکی از انواع ادبی است که در گذشته و حتال اهمیتت بستزایی داشتته و     
ها، توصیف منتاظر و اشتیا،   شود: شخصیتدارد. داستان از چهار عنصر مهم تشکیل می
پردازی مهمترین رکتن آن  تردید شخصیتگذشت زمان و سرانجام سبک نگارش که بی

شتود،  دهد. شخصیت در گذشته بتا مفهتومی کته امتروزه از آن اراده متی     را تشکیل می
کوشتد کته در آن توصتیف حتاالت     تفاوت زیادی دارد. در داستان مدرن نویستنده متی  

افتتد،  کند و به تحلیل آنچته در ذهتن شخصتیت اتفتاق متی     درونی شخصیت را عرضه 
بپردازد. از سوی دیگر، ابوالفضل بیهقی در داستان حسنک وزیر به توصیف موضوعات 

پردازد؛ زیرا وفاداری نویسنده های داستانی خود میو اتفاقات عادی و روزمره شخصیت
هایش دخالت کند صیتبه واقعیت به او اجازه نداده است که در حوادث و اتفاقات شخ

 یا شخصیتی از خودش خلق کند.
نویسندگان در این مقاله با تحلیل شخصیت در داستان مدرن و داستان حسنک وزیر 

پتردازی در داستتان متدرن، یعنتی     مهم شخصیت از جمله پویایی و ایستایی و دو شیوه
دو پردازی نمایشی و کنشتهای هتر یتک از ایتن     پردازی گزارشی و شخصیتشخصیت
اند. با بررستیها مشتخص   پردازی به بررسی و تحلیل این داستان پرداختهشخصیت شیوه

نویسی قرابتت دارد و بتر استاس تعتاریفی کته از      شد این اثر با روشهای جدید داستان
شود، عناصر داستان جدید در آن قابل شناسایی و عرضه است عناصر داستان جدید می

آن  اصری است که ابوالفضل بیهقی بخوبی از عهتده پردازی یکی از این عنکه شخصیت
 برآمده است.
: ادبیات داستانی، داستان مدرن، شخصیت پردازی در داستان، تاریخ بیهقی، هاكلید واژه

 داستان حسنک وزیر.

                                                
   smahdirahimi@gmail.comاستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند    .  1
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند  .  2
 دانشجوی کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس.  3
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 احسن از دیدگاه سعدی شیرازی نظام

 9سیّد مهدی رحیمی
 2ابراهیم محمّدی                                                                                          

 5سعید شهروئی
 چکیده

هتای  بینتی نظر و نکتهآثار سعدی بخوبی بازتاب و انعکاس دهندۀ وسعت اندیشه، دقّت
شیراز باعتث   های بازنموده در کلیات شیخخاص وی در مسائل گوناگون است. اندیشه

اندیشمندان فرهنگ ایرانی به حساب آورنتد. تتأثیر   شده است وی را در زمرۀ بزرگترین 
چشمگیر سعدی بر فرهنگ جامعة ایرانی در طتول هشتت قترن، لتزوم استتمرار دامنتة       

های گونتاگون ستعدی،   کند. در مورد دیدگاهپژوهشها را در آرا و افکار وی تقویت می
هتای  ای از اندیشههای بسیاری نوشته شده است امّا با همة پژوهشها، پارهکتابها و مقاله

است، از جمله دیدگاه وی در متورد نظتام احستن. در ایتن     وی بدون توجّه باقی مانده 
بتاره نشتان   های متعددی از کلیات شیخ شیراز، نظتر وی را در ایتن  مقاله با یافتن نمونه

دهیم. آنچه در این جستار مطرح خواهد شد، این است که ستعدی، تأکیتد و اذعتان     می
فرینشِ نظامِ عالم، هی  نقص و عیبی راه نیافته و خداوند، نظام موجود را به دارد که در آ

بهترین وجه ممکن آفریده است. اگرچه سعدی به لحاا گرایشهای کالمی، پیرو اشاعره 
هتایی از  کالمی دربارۀ نظام احسن، نشانههایِ این فرقة است، امّا گاهی عالوه بر دیدگاه
شود؛ باید افزود که باورمندی به نظام  در کالم او مشاهده می تفکّرات معتزله و شیعه نیز

 احسن، نه در یک اثر که در بیشتر آثار شیخ شیراز منعکس شده است.  

 نگاه سعدی به دنیا، نظام احسن در آثار سعدی، شعر سعدی. ها: كلیدواژه
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 گری رند یم«طنز»سعدی 
 9شیرین رزمجو بختیاری
 2الهام خلیلی جهرمی

 چکیده
های انتقاد اجتماعی است. ظرفیتهای زبانیِ طنزپرداز در  طنز یکی از تأثیرگذارترین شیوه

تأثیرگذاری کالم او حائز اهمیت است. سعدی یکی از بزرگترین ناقدان اجتماعی است. 
پرده و صریح و گاه در لباستی متزیّن بته طنتز استت.       انتقاد او از جامعه گاه با زبانی بی

شف اسلوبهای نوین در زبان شاعر توانمندی چون سعدی همتواره  بررسیهای زبانی و ک
دارد. برخورد سعدی با زبان برختوردی کتامالً هنتری و     خوانندگان را به شگفتی وا می
هایی که هنوز جای تأمّل فروان دارد، طنتز استت. در    اعجازگونه است و یکی از عرصه

  آفرینش طنز بسیار چشمگیر این پژوهش به بررسی اسلوبهایی پرداخته شده است که در
توان به پارادوکس، استثنای منقطع، آشنایی زدایتی، هنجتارگریزی،    است. از آن میان می

هتای ستعدی    ایجاز و... اشاره کرد. پس از کاوشهای زبانی به بررسی معناشناختی طنتز 
توجه شده است. انگیزه طنز در آثار سعدی، هشدار بته شتاهان، وزیتران و کتارگزاران،     

ویشان و زاهدنمایان، دانشمندان و بازرگانان است. هرچند گاهی از جهل عوام نیز به در
دهد؛ امّا خواص بیش  آید و در قالب طنز، آنان را مورد طعن و تمسخر قرار می ستوه می

 شوند.  گیرند و در این قالب سرزنش می از عوام مورد توجه او قرار می

هتای   اد اجتمتاعی و شتگردهای زبتانی، انگیتزه    طنز در آثتار ستعدی، انتقت    :ها كلیدواژه
 طنزپردازی در شعر فارسی. 
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 خسروی كرمانشاهی، كردجریان ساز
 9سارا رضاپور
  2مهدی شریفیان

 چکیده
داستان نویسی جدیدایران، ادامه طبیعی و منطقی ادبیات قرون گذشتته متا نیستت و در    

داستتانگویی قترون گذشتته     شیوه جدید داستانپردازی حتی کمترین ردّی از این تتاریخ 
یافت نمی شود.این مقاله، تالشی است برای عرضته تتاریخ مختصتری از رونتد شتکل      
گیری و تکامل رمان در ایران،بررسی دالئلی که موجب پیدایش رمان تاریخی در ظرف 
زمانی دوره مشروطه شدهو معرفی خسروی کرمانشاهی، نویسنده اولین رمتان تتاریخی   

 شمس و طغرا. فارسی و بررسی رمان

رمان تاریخی فارسی، رمانهای دورۀ مشروطه، خسروی کرمانشاهی، شمس  :ها کلید واژه
 و طغرا.

 

                                                
 واحدبین الملل -دانشگاه شیراز -. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی 1

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی همدان.  2
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 بررسی شخصیتهای حماسی در شعرشاعران

 برجسته سبک عراقی

 9سارا رضاپور
  2مهدی شریفیان

 هچکید
 سده چهارم هجری دوران طالیی نظم حماسه های ملی در ادبیات فارسی است. در این
قرن شاهنامه ی مسعودی مروزی ، گشتاسبنامه ی دقیقی، شاهنامه فردوسی و با فاصتله  
ای اندک، گرشاسب نامه اسدی طوسی سروده شده است. با گذشت این دوران طالیتی  
در ادبیات فارسی، حماسه و حماسه سرایی راه زوال در پیش گرفته و زمینه ی پیدایش 

رفانی فراهم آمتد امتا بتا وجتود ایتن تغییتر  و       نوع دیگری از ادب فارسی یعنی آثار ع
دگرگونی نیز مشترکات فراوانی میان شعر برون گترای ستیک خراستانی و شتعر درون     
گرای سبک عراقی وجود دارد. یکی از این پیونتد هتا شخصتیت هتای استطوره ای و      
حماسی می باشد. اسطوره به عنوان عنصری از پیش ساخته شده در اختیار شاعر قترار  

د و شاعر با توجه به میزان ذوق و قریحه ی خویش از آن در شعر خود استفاده متی  دار
کند. شاعران سبک عراقی نیز با توجته بته ایتن موضتوع کته اشتخاص استطوره ای و        
حماسی ریشه در فرهنگ ایران دارند در اشعار خود از این اشخاص استفاده کترده انتد.   

رای مدح ممتدوح شتاعر باشتد. شتاعران     هرچند که گه گاهی این کاربرد اسطوره ای ب
سبک عراقی با توجه به مسلک و شیوه ی شعری خود از شخصیت هتا ستود جستته و    
ضمن استفاده از اشخاص حماسی و اسطوره ای و تلمتیح بته داستتان آن هتا بته بیتان       
مضامین اخالقی، دینی، مدحی، عرفانی، پند و اندرز پرداخته اند. پژوهش حاضر بتر آن  

 –اه شاعران برجسته ی عراقتی را بته دو تتن از شخصتیت هتای حماستی       است تا نگ
 اسطوره ای جمشید و بهمن مورد بررسی قرار دهد. 

 
 ی ملی، سبک عراقی، اسطوره، جمشید، بهمن.حماسه، حماسه: ها كلیدواژه

                                                
 واحدبین الملل -دانشگاه شیراز -. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی 1

 دانشیار زبان و ادبیات فارسیدانشگاه بوعلی همدان.  2



 070                                                                                                                               مقاالت    چکیده

 

 
 عاطفی و تصویر در شعر فریدون مشیری هماهنگی زمینه

 9زهره رضازاده پرندانی

 چکیده
تصتویر،   خیال در شعر معاصر نقش اصلی و محوری دارد که با عناصر سازندهعاطفه و 

شود. در این مقاله پس از تعریفتی از  شاعر به خواننده می سبب القای احساس و عاطفه
وتوضیح در متورد چگتونگی آفترینش تصتویر در شتعر بته بررستی تناستب و         عاطفه 

ویر شعری آنتان پرداختته، و   هماهنگی حاالت روحی و عواطف شاعران معاصر با تصا
همچنین به نقش و تأثیر تصویر در انتقال این عواطف و تجربه به خواننده اشتاره شتده   

عاطفی وتصویر و تأثیر آن  است. هدف اصلی مقاله نشان دادن تناسب و هماهنگی زمینه
گریستتن، خندیتدن، انتدوه،    بر خواننده، در اشعار فریدون مشیری است؛ بدین معنا کته  

در شتعر مشتیری بتا فضتا      دی، تأثر، امید، یأس و دیگر مصداقها و مضتامین عاطفته  شا
وتصاویری که آفریده است، هماهنگی و تناسب دارد و احستاس خواننتده بتا خوانتدن     

 شود.   شعرش و با تجسم آن تصاویر در ذهن، دستخوش تغییر می

شتیری، عاطفته و   : عاطفه و تصویر در شتعر امتروز، تصتویر در فریتدون م    هاكلیدواژه
 تصویر در شعر معاصر.

                                                
 حقق اردبیلیدانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه م.  1
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 بررسی و تحلیل كاربرد صفتهای مشاغل در ادبیات منظوم كودک 

  9حمید رضایی

 2معصومه قاسمی                                                                                                                
 چکیده

ن، گونه ای ادبیات تعلیمی است که به مخاطب خود در شناخت ادبیات کودک و نوجوا
خویش و دنیای پیرامون یاری رساند و سعی دارد، مخاطب کتم تجربته را  نستبت بته     
زندگی و جامعه آگاه کند؛ از این رو جنبه ی آموزشی دارد. از آنجا که دوران کودکی و 

ندگی است، ایتن ادبیتات   نوجوانی بهترین سالهای فراگیری و آموزش مفاهیم اساسی ز
 باید به شکل زیبا و دلپسند، جنبه آموزشی داشته باشد.

بسامد واژگان و هم چنین چگونگی به کار گیری آنها در ساختار هر اثر می تواند در 
القای مفاهیم مورد نظر شاعر یا نویسنده بسیار مؤثر باشد. بررستی  و تحلیتل ایتن امتر     

 و زمینه های فرهنگی و اجتماعی اومی گردد. موجب شناخت بهتر نویسنده و شاعر
شود که بته بررستی و تحلیتل مقولته صتفت و موصتوف در        در این مقاله تالش می

ساختار شعر کودک در آثار پنج شاعر برجسته کودکان در زمینه مشاغل پرداخته شود و 
جایگاه صفت و موصوف را در ستاختار شتعر کتودک و نقتش آن در زیبتایی آفرینتی،       

د نمودن شعر و هم چنین جنبه ی آموزشی آن را در ایجاد ذهنیت مثبت یا منفتی  دلپسن
 نسبت به برخی مشاغل برای کودکان مشخص کند.

ادبیات منظوم کودک، صفت و موصوف در شعر کودکان، مشاغل در شتعر   :ها كلیدواژه
 کودکان

                                                
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور  . 1
 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  . 2
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اثر «  یک روز مانده به عید پاک» داستان  سبک شناسانه برتحلیلی 

 )با محوریت سبک شناسی انتقادی( ا پیرزادزوی

 9مرضیه رضایی
 چکیده

سبک شناسی در ایران از قرن سیزدهم با اقدامات بهاربه شکل علمی مطرح شد؛ هرچند 
های دیگری وجتود داشتت . نکتته     که پیش از او نیز این مسئله در اندیشه قدما به گونه
بهار دچار کلیشته و رکتود شتد .     قابل تأمل این است که سبک شناسی در ایران بعد از

علت این امر,تقلید سبک شناسان دوره های بعد از اندیشه های وی بود . سبک شناسی 
انتقادی که می تواند یکی از راه های پایان دادن به این رکود باشد بر زبانشناسی انتقادی 

ن متتن را  و تحلیل گفتمان انتقادی استوار است. بر اساس آن می توان ایتدئولوژی پنهتا  
یتک  »کشف، و روابط قدرت را در گفتمان متن شناسایی کرد. در این پژوهش داستتان  

نوشته زویا پیرزاد به روش الیه ای بررسی شده استت. در ایتن   « روز مانده به عید پاک
راستا, ابتدا الیه ی بیرونی و بافت موقعیتی, ستپس الیته ی روایتی و خترد الیته هتای       

حلیل شده است . نتایج پژوهش مشخص متی کنتد در ایتن    واژگانی, نحوی و بالغی ت
کتاب , تقابل، عوامل سبکی مهمی است که ایدئولوژی پنهان متن نیز در رابطه با آن معنا 

                                            پیدا می کند. این ایدئولوژی، نارضایتی از سنت گرایی و میل به سنت شکنی است .                                                    

 ایدئولوژی در زویا پیرزاد, سبک شناسی انتقادی و داستان فارسی امروز. ها :  كلیدواژه
 

                                                
  mm.rr@mailfa.com       . دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اراک1

 



 زبان و ادبیات فارسیهای یش پژوهشمین هماهفتـ  هرمزگاندانشگاه                                                074 

 

 
 اهمّیّت آشنایی مترجمان با ادبیّات معاصر ایران

                                                                                        9محمدعلی رضایی                                                                                       

 چکیده:
ترجمه، همیشه نزدیک ترین پُلِ ارتباطی بین فرهنتگ و ادبیّتات ملتل مختلتف بتوده و      
و  همچنان خواهد بود. ترجمه ی متون و مطالعه ی آن بمثابه تولّدی دیگتر بترای فکتر   
اندیشه ی هر فرد در هر نقطه ی کُره ی خاکی ست؛ و هی  کس نمی تواند تاثیر عمیق 

هجری شمسی انکار  1238ترجمه ی ادبیّات جهان را بر روی انقالب مشروطه در سال 
کند. ترجمه ی آثار مختلف، با فرهنگ و ادبیّات این سرزمین آن کار را کرد که انقتالب  

 صاصاً اروپا.رنسانس با کُلِّ جهان و اخت
در این میانه و با اذعان به این موضتوع، دور از انصتاف استت کته ادبیّتات معاصتر       
فارسی در رشته ی مترجمی زبان انگلیسی تنها به دو واحد نظری آن هم در هر دانشگاه 

 و موسسه ی علمی به سلیقه ی خود آنها باشد.
بتل و بعتد از دوره ی   ادبیّات معاصر فارسی که ختود را متدیونِ اوّلتین مترجمتان ق    

مشروطه و نویسندگان بزرگ جهان می داند؛ حیف است که اینگونه مهجور و متروک و 
ناشناخته بماند. یقیناً مترجم واقعی و توانا کسی است که در وهله ی اوّل، ادبیّات زمتان  
خود را چه در سرزمین مادری و چه در سایر نقاط دنیا، خوب بشناسد و ضمن تستلّط  

زبان دوّم، بتواند آثار مختلف را بصورت صرفاً انتقالی و یا تطبیقی به سر منتزل  کامل به 
مقصود برساند. چه بسا در بسیاری از موارد شاهدیم که دانشجویان مترجمتی حتّتی در   
ترم های پایانی خود و در آستانه ی فارغ التحصیلی به جز همان مقدار اندک)دو واحتد  

ط برای نمره، هی  اطّالعات دیگری ندارند و  نمتی  درسی( آن هم شکسته و بسته و فق
داننتتد در ادامتته ی راهشتتان در مقتتاطع کارشناستتی ارشتتد و دکتتتری، آیتتا ایتتن اتّفتتاق  

 مبارک)آشنایی بیشتر با ادب معاصر فارسی( خواهد افتاد یا نها!
راه چاره در این است که به آثار ادبیّات معاصر فارسی و تطبیق و ترجمته ی آنهتا،   

به زبان های انگلیسی و فرانسوی و آلمانی بیشتر توجّه شود، تا شاید این سیر  خصوصاً

                                                
 . دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد کرج1
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قهقرایی در جایی کُندتر شده یا متوقّف گردد؛ و این امکان پذیر نیست مگر با بازنگری 
در سرفصل دروس رشته ی مترجمی زبان انگلیسی و سیاست گذاری های الزم در این 

 زمینه.

هتایی کته    استت، و واژه  بسیار مهمّاز طریق ترجمه  زبان بالندگیو سرانجام اینکه؛ 
همیشه می شود که  شگفت انگیزیانتخاب می گردند سبب ایجاد احساس  بدین منظور

 .هستیم زشایسته ی آن نی خواهان آن بوده ایم و
 

 ارزش ترجمه، ادب معاصر، مشروطه، رنسانس ادبی، تطبیق و تاثیر ها: كلیدواژه
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 «پذیرازگر و هیجانشخصیت ابر»خاقانی 
   9سمیه رضایی

  2زینب رضایی     
 5عظیم جبّاره   

 چکیده
کنند و به شاعران و هنرمندان از رهگذر شعر و هنر، افکار و احساسات خود را بیان می

توان به دنیای شخصی و درونی آنان راه یافتت. خاقتانی شتروانی شتاعر     این وسیله می
-بغ عرصة شتعر وادب، بتویژه در زمینتة قصتیده    یکی از نوابزرگ سدۀ ششم هجری و

استت تتا   و احساساتش سخن گفته  سرایی است. او در اشعارش بسیار از خود، زندگی
 توان تا حد قابل توجهی به شخصیت او پی برد. های او میجایی که به کمک سروده
یات نیز ای رواج بیشتری یافته و پیوند روانشناسی و ادببین رشته  امروزه پژوهشهای

گیری از منابع روانشناسی بته تحلیتل   این گفتار با بهره استوارتر از گذشته شده است. در
بخشی از شخصیت خاقانی پرداخته شده است.

ست بر زودرنجی و حساسیت او یا بته  آنچه خاقانی در اشعارش گفته است، گواهی
او نیتز  « ت عاطفتة شتد »و « پتذیری هیجتان »عبارتی ازدیدگاه علم روانشناسی، دلیلی بر 

های متعددی از تواند باشد. از آنجا که خاقانی گاهی در پیوند با یک موضوع، واکنش می
 شود. او  بر ما روشن می«ثباتی عاطفیبی» خود نشان داده است، 

روانشناسی و ادبیات فارسی، شعر خاقانی، تحلیل شخصیت شاعر با توجه : هاكلیدواژه
  به زبان او.



                                                
 .دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه هرمزگان1

  . کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه الزهرا2

   عضو هیأت علمی دانشگاه جهرم .3
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 ررسی و تصحیح رساله انسان نامهمعرفی، ب
 سید محمد نوربخش

 9حمید رضایی
  2فردو  مرادی                                                                         

 چکیده  
سده نهم و دهم هجری از جمله دوره های پر رونق ادبیات عرفانی و تتألیف و تتدوین   

ائل بسیاری در ایتن دو قترن تتألیف گردیتده کته      متون مختلف در این حوزه است. رس
متأسفانه مورد بررسی و  تحلیل قرار نگرفته و نا شناخته، و برخی تا کنون  به صتورت  
نسخ خطی باقی مانده است، رساله انسان نامه از جمله این آثار است. از ایتن اثتر  سته     

و سده دهم هجری  3۱۱نسخه مهم در کتابخانه مجلس شورای اسالمی با تاریخ کتابت 
 محفوا است.

های به دست آمده ستید محمتد نتور بختش از عارفتان       مؤلف این رساله طبق نسخه
مشهور قرن نهم هجری و از شاگردان مکتب ابن عربی معرفی شده است. مؤلف در این 

 رساله به بیان موضوعات  عرفانی، خود شناسی وقیافه شناسی پرداخته است.
و  عرضه متن اثر به تحلیل رساله از جنبه هتای مختلتف   در این مقاله ضمن معرفی 

 نسخه شناسی، سبک شناختی و مضامین آن پرداخته شده است.

 کلمات کلیدی :  عرفان سده نهم کتاب، انسان نامه، نوربخش، عرفان ابن عربی.
 

                                                
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور.  1
 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. 2
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 بررسی عناصر جهان امروز در شعر

 و ناصركشاورز( )مصطفی رحماندوست
 9سمیه رضایی

 2ضازادهسعیده ر
 چکیده

های جهان امروز در شعر کودکان ما به همان اندازه و یا شاید بیشتتر از  استفاده از پدیده
 شعر بزرگساالن حائز اهمیت است. کودکان ما باید با عناصر جهانی که در آن زنتدگی 

توان او هایی است که از رهگذر آن میکنند، آشنا شوند و ادبیات کودکان، یکی از راهمی
دو شتاعر   با دنیای پیرامونش آشنا ساخت. این جستار بر آن است تا میتزان استتفاده   را

کودک از عناصر دنیای امروز را مورد بررسی قرار دهد؛ بدین ترتیب که ابتدا کلماتی که 
استتخراج، و ستپس چگتونگی گنجانتدن ایتن       ها وضع شدهبرای نامگذاری این پدیده

سرا )مصطفی رحماندوست و ناصر کشتاورز(  ودکانهک عناصر در شعر دو شاعر برجسته
عنوان کتاب، این نتیجه به دست آمتد    123بررسی شده است. پس از مطالعه و بررسی 

ها در اشعار متورد بررستی،   که میزان استفاده از عناصر جهان امروز و معرفی این پدیده
ناصتر کشتاورز    پاسخگوی نیازمندیهای کودکان امروز نیست. با توجه به ایتن بررستی،  

های مربوط به دنیای امروز توجته نشتان داده   بیش از رحماندوست به استفاده از پدیده
است. چگونگی به کارگیری این عناصر بدین گونه است که یا شاعر واژه را در معنتای  

ی این واقعی آن آورده، و یا معنی مجازی را مطمح نظر قرار داده و به عبارتی به وسیله
ویرپردازی هنری کرده است. از دیدگاهی دیگتر یتا تعریتف و توضتیح ایتن      ها تصواژه

عناصر، هدف شاعر بوده، یا به اقتضای نیاز، برای القای آنچه در ذهن داشتته استت، از   
 این کلمات بهره گرفته است.  

مصطفی رحماندوست، شعر ناصر کشاورز، شعر کودک امروز، بررستی   شعركلیدواژه: 
  .تطبیقی در شعر کودک

                                                
 فارسی دانشگاه هرمزگان دانشجوی دکتری زبان و ادبیات.  1

 دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز.  2
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 محورنویسی به مثابه نقد مؤلفتذكره

 9قدسیه رضوانیان
 چکیده
ای از نوشتار است که در یادکرد شخصتیت بزرگتان ادبتی، عرفتانی،     نویسی گونهتذکره 

نویسی ادبتی از اوایتل   دینی یا سیاسی و تاریخی نگاشته می شده است. در ایران، تذکره
صفویه به اوج خود رستید.   دردورههفتم هجری در شرح حال شاعران آغاز شد و  سده

نویس بیشتر ثبت و ماندگاری نام و بیان احوال شاعر بتوده استت. ایتن نتوع     مراد تذکره
-که رویکردی انسانگرایانه به نقد و تفسیر ادبی دارد، مؤلف را منشأ معنا و اثر متی ادبی 

-ؤلف تأکیتد متی  مؤلف. از این رو بر زندگی، آثار و افکار م داند و اثر را حاصل تجربه

یابتد و  های اجتماعی، تاریخی و سیاسی زندگی مؤلتف اهمیتت متی   زمینه شود؛ بررسی
محورانته، دالیتل فلستفی و    مؤلتف این رویکترد   .درک اثر، مستلزم شناخت مؤلف است

ای دارد و از آنجا که ناگزیر رویکترد انتقتادی کوتتاهی نیتز بته شتعر هتر        گفتمانی ویژه
و  فرهنگستانی ای، نقد تاریخی، نقد کالسیک و نقدزندگینامه نقد در حوزه شاعری دارد
 اثبتاتی ایتن گونته   -این مقالته بته روش تحلیلتی    شود جایابی می نقد سنتیدر مجموع، 

 محور بررسی خواهد کرد.نوشتاری را بر اساس نقد مؤلف

 تذکره نویسی فارسی، نقد مؤلف محور، نظریه های ادبتی جدیتد وادبیتات    ها: كلیدواژه
 فارسی. 

 
 

                                                
 ghrezvan@umz.ac.ir    استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران .1
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 رویکرد جامعه شناختی به نقد ادبی

 ) با تأكید بر ساختگرایی تکوینی لوسین گلدمن (
 9داوود رضی
 2سجاد عمرانی دهکهان
 5علی دارایی زاده

 چکیده
ها به وجود آمتده  یکی از رویکردهای جدید به نقد آثار ادبی، که در مقابل سایر دیدگاه 

شناختی به نقتد آثتار ادبتی    ر توجه شده، رویکرد جامعهو در مطالعه آثار ادبی به آن کمت
شناختی به نقد ادبی، تعامل میان محیط اجتماعی نویسنده و آثار ادبی است. شیوه جامعه

کنتد. ایتن   نمایی میهایی از منشا اجتماعی اثر را بازدهد و نشانهرا مورد مطالعه قرار می
ختی آثتار ادبتی و بررستی آرا و    پژوهش پس از بررسی سیر تاریخی نقتد جامعته شتنا   

بنیانگذاران این روش، مشخصا به بررسی نظریته ستاختگرایی تکتوینی لوستین      اندیشه
پتردازد. گلتدمن هتم بته فترم و هتم       شناختی آثار ادبی متی گلدمن در حوزه نقد جامعه

محتوای آثار ادبی توجه دارد. نظریه ساختگرایی لوسین گلدمن بر این فر  بنتا نهتاده   
ه آفرینش ادبی دارای ویژگی جمعی است که از طریق انستجام ستاختهای آن بتا    شده ک

شود و لزوما جهان تخیلی ساخته شتده  های اجتماعی مشخص میساختهای ذهنی گروه
های اجتماعی نیست. سرانجام اینکه،  از این ساختها، نمایش جهان حقیقیِ واقعیت گروه
تتاریخی داللتهتای عینتی     -اجتمتاعی  گلدمن، ساختگرایی تکوینی خود را بررسی منش
 زندگی عاطفی و عقالنی آفریننده اثر ادبی می داند.

نقد ادبی امروز، رویکرد جامعه شناختی به ادبیتات، ستاختگرایی تکتوینی،    ها: كلیدواژه
 لوسین گلدمن

                                                
 استادیار علوم اجتماعی دانشگاه مازندران . 1
 omrani.sajjad@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه مازندران .2
 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه مازندران . 3
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 بررسی فولکلور در شعر سبک هندی

1رنجبر محمود  
 چکیده

ز نقاط عطف تاریخ ادبیات کشورمان چته  بررسی و تحلیل سبک هندی به عنوان یکی ا
ازدیدگاه تاریخ زبان و چه از وجه زبانشناختی و سبک شناسی مورد توجه اهل فن قرار 
گرفته است. رویکرد موضوع محور این سبک با آفرینش مضامین جدید نشان می دهتد  
که شاعر خود را در برابر دو آینه تمام نمتای تحتول اجتمتاعی و تغییتر هویتت فتردی       

دیده است. گسترش مناسبات شاهان صفوی با کشورهای مختلف، مهاجرت بسیاری  می
از شاعران و اهل اندیشه به سرزمین گورکانیان هند و خالی شدن گستره ادبیات ایران از 
بحث و فحص مباحث ادبی باعث شد تا ادبیات درباری از کاخها و گوشه های تختت  

روانه شود. چترخش ادبیتات بته ستمت      شاهی به کوخها و تخت حو  قهوه خانه ها
توده مردم دروازه ورود خواست اجتماعی بوده که بعدها در عصتر مشتروطه و چنتدی    

های مختلتف نشتان داده استت بته طتوری کته         بعد در سبک شعر نو،  خود را به گونه
محقق شعر معاصر ناگزیر از طرح مناستبات و موضتوعات ستبک هنتدی استت. ایتن       

بکی در دوره صفوی به شکلی آشکار ظهور یافته استت؛ نمونته   مناسبات و مختصات س
آن اهتمام شاعر به توده جامعه است. اگرچه توجه شاعران و نویسندگان به فرهنگ توده 

ای تهیته شتده   کتابخانه -مردم پیشینه بلند مدتی دارد. در این مقاله، که به روش اسنادی
اجرت، ورود شاعران کتم ستواد و   شود تا عوامل متعددی از جمله مهاست،  تالش می

 تغییر زاویه دید  را به منزله عوامل ترویج ادبیات عامه)فولکلور(  بررسی کند. 
در این نوشتار با معرفی اجمالی وضعیت سیاسی، اجتماعی عصتر صتفویه در ابتتدا    
مهمترین عوامل تغییر سبک ادبی برشمرده خواهد شد؛  پتس از آن بته پیشتینه ادبیتات     

هتای فرهنتگ   ستی آن پرداخته شده است؛ در ادامه نیز سبک هندی و گتزاره عامه و چی
توده در این سبک بازگو خواهد شد و برای رفع ابهتام در چگتونگی حضتور اشتارات     
فرهنگ توده در سبک هندی عوامل تأثیرگذار بر حضور فولکلور در این ستبک مطترح   

 شود.  عرضه میخواهد شد. در پایان نیز مثالهایی از شاعران این  سبک 
 فولکلور و سبک هندی، شعر دورۀ صفوی، فرهنگ عامه، فرهنگ مردم.: ها كلیدواژه

                                                
   drranjbar@yahoo.com    استادیار گروه  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن. 1

mailto:drranjbar@yahoo.com
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 یومولو نیفلوط یها شهیاند در اخالق بیتهذ سهیمقا

  9یروحان مسعود
 2یحانیر آتنا

 دهیچک
 شته یاند بختش  وحتدت  عامل متفاوت، یفرهنگها در عرفان یجهان انداز وچشم هدف
 کته  یفرهنگ تبادالت انیم نیا ودر است؛ گوناگون یزبانها و لتهابام بزرگ عارفان یها
 انیت م مشترک نیمضام جادیا در دیآ یم شیپ ملتها آن خیتار طول در مختلف اقوام انیم
 ومغرب رانیا انیم یفرهنگ وتبادالت عرفان مشترک زبان.است میسه ملتها وران شهیاند
 انیت م مشتترک   اتیت نظر و نیمضتام  از یاریبست  جتاد یا بته  خیتار از یا برهه در نیزم
 یومتفکتر  عتارف  عنوان به موالنا و نیزم مغرب لسوفیوف عارف عنوان به وسینیپلوت
 .است شده منجر یرانیا

 و وفلستفه  وسیت نیپلوت یاجمتال  یمعرفت  ضتمن  تتا  استت  شتده  یسع مقاله نیا در
 دشتو  روشتن  یمشترک میمفاه از ی،برخیرانیا وتصوف عرفان بر یو راتیتأث یچگونگ
 .دارد وجود اخالق بیتهذ نهیزم در یرانیا ینام عارف عنوان به وموالنا یو انیم که

 ،یرانیا عرفان و ونانی فلسفه تعامل ،یمولو و نیملوط مشترک یهاشهیاند :هاواژه دیكل
 . موالنا  و نیفلوط آثار

                                                
 Ruhani46@yahoo.com یفارس اتیوادب زبان گروه دانشیار . 1
2  .rhn.atena@yahoo.com 
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 جهان هولوگرافیکی در گلشن راز شبستری

1مسعود روحانی  
 2ییلیال غالمپور آهنگركال

 چکیده
فیزیکتدان  ( 1۱33)ای است که در قرن بیستم توسّط بتوهم   جهان هولوگرافیکی، اندیشه

شتیخ محمتود   ( مطرح شتده در گلشتن راز   1۱۱3دانشگاه لندن و کارل پریبرام )دردهة 
جهتان  اندیشته  ویژگیهتای  )مانند دیگر آثار عرفانی فارسی( ابیاتی هست که به شبستری
هولتوگرافیکی و  این مقالته بته بررستی و مقایستة جهتان      .اردبسیار شباهتدهولوگرافیکی

گلشن راز و ارتباط آن بتا فرضتیّة مُثُتل افالطتونی و بیتان شتباهتها و       ویژگیهای آن در 
یید وجود اندیشته جهتان   تأای مبنی بر پردازد. در پایان به نتیجه اختالفهای میان آنها می

مانند دیگتر عرفتای ایرانتی، تحتت     هولوگرافیکی در گلشن رازرسیده است که سراینده 
 ثیر اندیشة شهودی این جنبته از واقعیّتت را دریافتته استت و همچنتین فرضتیّة مُثُتل       تأ

ندیشته شتیخ محمتود    ایتن ا بتر افالطون تنها به بخشی از این اندیشه شتباهت دارد؛ بنتا  
اران بنیانگتذ به نظریّة جهان هولوگرافیکی بیشتر شباهت دارد تا فرضیّة افالطون. شبستری

اند که قرنها پتیش، عارفتان ایرانتی    و پردازندگان این اندیشه هم به این نکته اشاره کرده
 اند.ثیر اندیشة شهودی، این جنبه از واقعیّت را دریافتهأتتحت 

جهان هولوگرافیکی در گلشن راز، نظریّة مُثُتل و شتعر فارستی، شتیخ      كلمات كلیدی:
 محمود شبستری.

 

                                                
 . دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران1

 lailagholampour@gmail.com. دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی و دبیر ادبیات فارسی2
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 یقی بیرونی)عروض( موس بررسی و مقایسه

 غزلهای سایه و سعدی

 9پورسیده محدثه روحی                                 

     چکیده                                                                                                                        
معاصر است کته غزلهتایش همتواره     غزل دورههوشنگ ابتهاج )سایه( یکی از ستارگان 

است. هتدف ایتن   قرابت و رقابت بسیاری با ارکان غزل فارسی، حافظ و سعدی داشته 
است که در موسیقی بیرونی )عرو ( غزلهای سایه و سعدی  پژوهش بررسی و مقایسه

ن و تحلیتل شتده استت.در ایت     آن میزان همخوانی مضمون با وزن و قالب شعر نیز نقد
شود که وزنهای پرکاربرد غزل سعدی و سایه وزنهای جویباری و نرم مقاله مشخص می

استت. همچنتین ستایه در غتزل      است و هرکدام درصد زیادی از غزلها را  تشکیل داده
مشتخص، شتاعر دیگتری از آن استتفاده      چند وزن متفاوت را به کار گرفته که به گونه

عدی هجاهتای کوتتاه برجستتگی دارد و هتردو     غزلهای سایه و س نکرده است. دروزن
انتد. در بیشتتر غزلهتا تنتاقن     شاعر از به کارگیری وزن نامطبوع و خشن دوری جسته

خورد جز در برخی غزلهای سایه که تم چندانی میان مضمون غزل با وزن به چشم نمی
ز کنتد و ا ظریتف غتزل و وزنهتای روان آن ستنگینی متی      اجتماعی بر شانه و درونمایه

 شود.   جذابیت شعر تا حدودی کاسته می

: موسیقی بیرونی)عرو (، وزن در غزل فارسی، شعر امروز، عرو  شتعر  ها كلیدواژه
 کالسیک فارسی.

                                                
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی.  1
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 دُردی كشِ زنّار بند
 « سیری در عرفان قرن دهم و اندیشه عرفانی شیخ بهایی» 

  9روزبهانی سعید                                                            
    چکیده

شیخ بهایی به عنوان یکی از بزرگترین دانشمندان و عالمان عصر خود به شمار می رود.  
هرچند او را بیشتر به دانشمند، ریاضیدان و عالمِ جامع االطراف می شناسند، وجود چند 

ختوبی  غزل و رباعی، توانایی او را در سرودن شعر و بروز اندیشه های نتاب عرفتانی ب  
نمایان ساخته است.  چاشنی تند عرفانی، یکی از عوامل اشتتهار ستروده هتای وی بته     
شمار می رود. پرداختن به درونمایه های عرفانی از قبیتل مخالفتت بتا علتوم ظتاهری،      

اجتماعی نظیر آنچه در سروده هتای رنتد    –تفکرات قلندرانه و وجود تفکرات عرفانی 
راوات خاصتی بخشتیده استت. اگرچته ایتن ذوق      شیراز دیده می شود به شعرهایش ط

عرفانی شاعر، چندان تازگی ندارد، سرایش آنها آن هم از سوی یک عالم شرعی درخورِ 
 اعتناست.

در این مقاله، ابتدا به نقد و ارزیابی عرفان سده دهم و سپس به بررسی اندیشه هتای  
 عرفانی و ویژگیهای شعر شیخ بهایی پرداخته شده است.

 
 شیخ بهایی و ادبیات فارسی، شعر و عرفان، ادبیات عرفانی فارسی. ها:  هكلیدواژ

                                                
 گاه آزاد اسالمی سبزوار و دانشجوی دکتراعضو هیأت علمی گروه زبان وادبیات فارسی دانش . 1
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 واكاوی نهضت شعوبیه و تبیین ادبیات پایداری در آثار
 شاعران و نویسندگان شعوبی

1جمشید روستا  

 چکیده
شود که در موقعیتهای خاصی چون اختناق، غارت و ادبیات مقاومت به آثاری اطالق می

آیتد و درونمایته ایتن گونته آثتار،      های ملی و فردی پدید متی ایهتاراج سرزمین و سرم
هتای گونتاگون سیاستی، اجتمتاعی،     بازتاب مبارزه با بیداد داخلی و بیرونتی در حتوزه  

کند که اقتصادی و فرهنگی است؛ به تعبیری دیگر این نوع ادبیات، زمانی مفهوم پیدا می
نوع ادبیات، سفارشی نیست؛ بلکه اثری  پای توده مردم و اجتماع در میان باشد؛ زیرا این

آید و بیتان حتال   است که در متن زندگی مردم، در گیرودار تحوالت اجتماعی پدید می
مردمی است که در برابر استبداد و اختناق داخلی یا هجوم بیگانگان و اشغال میهن به پا 

دریافتت کته    تتوان گیری نهضت شعوبیه، میخاسته اند. با تأملی در برهه تاریخی شکل
بسیار زیاد بود؛ از همین رو نویسندگانی همچتون   اختناق خلفای اموی و سپس عباسی

 ،عالن شعوبی، هیثم بن عدی و شاعرانی همچون اسماعیل بن یستار نستایی  ، ابن مقفع
ای خلفتا  های قبیلهبشار بن برد و ابونواس، ضمن تفکیک آیین مقدس اسالم از عصبیت

ر آثار گوناگون فرهنگی اعتم از کتابهتا و رستاالت تتاریخی و     های مختلف و د به شیوه
کردند. نوشتار بر آن ادبی، پایداری و ایستادگی ایرانیان در برابر این تعصبات را بیان می

است تا آثار نویسندگان و شاعران شعوبی را مورد نقد و بررسی قرار دهد و ضمن بیان 
نهضت شعوبیه چرا و چگونته   -1بیابد: نظر آنان،  پاسخی درخور برای این پرسش ها 

مشتاهیر مؤلفتان و شتاعران شتعوبی چته       -2ها چه بودا شکل گرفت و عقاید شعوبی
الی آثتار ایتن   توان به واکتاوی ادبیتات پایتداری در البته    چگونه می -3کسانی بودندا 
 مشاهیر پرداختا 

آثتار نویستندگان    شعوبیه و منابع شعوبی، ویژگیهتای ادبیتات پایتداری در    ها: كلیدواژه
 شعوبی، شاعران شعوبی.  

                                                
 jamshidroosta@yahoo.com استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهیدباهنر کرمان.  1
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 ضرب المثلها و كنایات بدیع در حمله حیدری باذ  مشهدی

 9وحید رویانی

 چکیده
حمله حیدری باذل مشهدی یکی از نخستین و مشهورترین حمله هایی است که در قرن 

 مشهور به باذل سروده شده است. او این اثتر  میرزا محمد رفیع مشهدیدوازدهم توسط 
النبوه   معارج» سیاق شاهنامه براساس کتاب در بحر متقارب و قالب مثنوی به سبک و را

 مستتندی   است که کتاب  نوشته  مال معین الدین مسکین فراهی نوشته «فی مدارج الفتوه

  پس از مناجات و حمد خدا و نعتدر این اثر شاعر  .رود اساس احادیث به شمار می بر
تا کشته شدن عثمتان   پیامبر)ص(  ان تاریخ اسالم را از بعثتداست و ولی)ع( رسول)ص(
هر چند حمله حیدری اثری مذهبی است و بتر استاس متتن تتاریخی      .کشد به نظم می

سروده شده و شاعر سعی کرده است به متن وفادار بماند در خالل اثر به مقتضای کالم 
دف بی »از آنها همچون  از بسیاری ضرب المثلها و کنایات استفاده کرده است که برخی

به « پنبه بر ریش کسی چسباندن»کامالً بدیع است و برخی دیگر همچون « جالجل زدن
معنی چاپلوسی کردن و با زبان بازی کسی را فریب دادن در متون پیشین کمتر بته کتار   

 رفته و احتماالً به ادب عامه و گویش شاعر مربوط است.

 مشهدی، ضرب المثل و کنایه در شعر فارسی.حمله حیدری، شعرباذل  ها:كلیدواژه
 

                                                
 vahidrooyani@yahoo.comاستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان   .  1
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 اشعاربر اسا  « شعر و شاعر» مایهبنای بررسی مقایسه
 و شفیعی كدكنی  نیما یوشیج 

 9پروانه رویین اهلی                                                                            
 چکیده

-مایهو محتوا تجربه کرد، یکی از بنهای دیگری را در شکل شعر معاصر جلوه

بود، « شعر و شاعر»ی مایههایی که تحوّلی دیگر را در نگاه شاعر خواستارشد، بن
ای دیگر به شعر نگریستند وحاصل نگرش خویش را در شاعران معاصر به گونه

ی ظهور گذاشتند، این نوشتار به ارزیابی نگاه و نظریه نیما یوشیج و شعر به منّصه
نسبت  -پرداز و پیرو شعر آزادبه عنوان دو شاعر نظریه-کدکنیدرضاشفیعیمحم

ها از زندگی دهد که شعر برای آناست و در پایان نشان میمایه پرداختهبه این بن
های ی نغمهدانند، دلبستهجدا نیست، هر دو شاعر شعر را حاصل اشراق می
ی ها نشانهند، شعر برای آنخویشند، معتقد به رسالت اجتماعی شعر و شاعر هست

بودن و ماندن است وحتّی نگاه شفیعی نسبت به شعر گاه منبعث از نظریه نیما 
اند امّا در ایمان به کارشان است، هر دو شاعر اگرچه از گروه مخالفان رنجیده

تأثیر اند و نگرش عرفانی سرشک در نوع نگاه او نسبت به شعر بیتردیدی نداشته
 نیست.

  ., بنمایهشاعر شعر، شفیعی، نیما، ،ایمقایسهبررسی :ها هکلیدواژ
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 ای وجه نمادین اشعار نیما یوشیجبررسی مقایسه

 و شفیعی كدكنی از حیث مفاهیم 
 9روانه رویین اهلیپ                                                                            

 چکیده
سمبولیسم نه تنها توانسته است بر شکل و محتوای شعر معاصر تأثیرگتذار باشتد بلکته    

توان گفت سمبولیستم ایرانتی جتدا از    ای که میاست به گونهای یافتههای ویژهمشخصه
گرایانه و رئالیستمی نیستت. شتاعران معاصتر بتا در نظتر داشتتن واقعیتهتای         نگاه واقع
-ی، سیاسی و مسائل انسانی نگرش سمبولیسمی دیگری را در شعر معاصر پایته اجتماع

اند. این نوشتار به تحلیل وجهتة نمتادین اشتعار نیمایوشتیج و محمدرضتا      گذاری کرده
زمتانی   سبک فکری خاص در دو برهته  است که هرکدام نمایندهکدکنی پرداختهشفیعی

های شتعری  گرایانه این دو شاعر با بنمایهمتفاوت هستند و با تبیین ارتباط رویکرد نماد
است که هر دو شاعر نه تنها سمبول و نماد را به منظور تبیتین محتتوای   آنها، نشان داده

اند بلکه نمادهای متفاوتی را برای بیان مفاهیم درونی خویش اشعار خویش به کارگرفته
کدکنی در مقایسه با یهای متفاوت هردو شاعر است. شفیعاند که بیانگر دغدغهبرگزیده

 است.های اشعارش مدد جستهنیما بیشتر از نمادها در جهت تعمیق بنمایه

ای ادبیات فارسی، شعرنیما، شعرشفیعی، نماد وبتن مایته در   بررسی مقایسه :ها واژهكلید
 شعر معاصر.

                                                

 pr.rouin@yahoo.com    ارشد دانشگاه هرمزگان نشجوی کارشناسیدا . 1

 



 زبان و ادبیات فارسیهای یش پژوهشمین هماهفتـ  هرمزگاندانشگاه                                                091 

 

 
 موسیقی مذهبی و پیوند آن با شعر فارسی در قرن دهم هجری

 9سید محسن ساجدی راد 

 یدهچک
موسیقی و شعر از گذشته های دور همیشه همزاد و همراه بوده، و پیوند این دو دیرینته  
است. موسیقی روح شعر و شعر چاشنی موسیقی است. بتا توجته بته اینکته پادشتاهان      
صفوی، مذهب شیعه را رسمیت بخشتیدند، موستیقی و شتعر نیتز در ختدمت تترویج       

زنی که از قرون گذشته در ایتران دیتده    مذهب شیعه قرار گرفت. خواندن نوحه و سینه
می شد در دوره صفویه رواج بسیار یافت و پادشاهان صفوی به این نوع مراسم عالقته  
بسیاری داشتند و حتی شاه عباس خود در این مراسم شترکت متی کترد و بتا یکتی از      
 دسته ها به راه می افتاد. بنابراین، ظهور مراسم نوحه ختوانی و حتتی روضته ختوانی و    
برپاکردن تعزیه از یادگارهای دوران صفویان است.در دوره هایی که موسیقی مطترود و  
خالف شرع شمرده می شد برپایی مراسم عزاداری چون دسته گردانی، روضه ختوانی،  
نوحه سرایی و سینه زنی، پناهگاه الحان و نغمات موسیقی ایرانی شدو شعر و موستیقی  

ری از نغمه های موسیقی ایتران در نوحته ختوانی و    پیوندی دینی و مذهبی یافتند. بسیا
سینه زنی، رنگ و بوی مذهبی گرفت و حتی برخی از تصنیف های ضتربی و آهنگتین   
نیز با شعر مذهبی حیات تازه ای یافت. در نتیجه نوحه و سینه زنی بهترین وسیله حفظ 

صتفویه را متی    رود. از این نظتر، دوره  و اشاعه آهنگهای موسیقی ایران به شمار     می
 توان نقطه آغاز موسیقی مذهبی شیعی در ایران به حساب آورد.

 موسیقی مذهبی در ایران، شعر دوره صفویه ، نوحته و ستینه زنتی و   واژه های كلیدی: 
 ادبیات فارسی.

                                                
 sajedirad2010@yahoo.com دانشگاه آزاد واحد فسا استادیار زبان و ادبیات فارسی.  1
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پژوهی،  نمونه«(طبعانه شوخ»)آثار « نگاشتها سنجی شوخ سبک»نظرگاه 
 9اكبر صحراییاز  «برانکارد دربستی»مجموعه طنز جنگ 

 2شریفی سیدفرشید سادات
 5فاطمه طوبایی

 چکیده  
کوشد پس از بازاندیشی در باب هجو، هتزل، فکاهته و طنتز و پیونتدها و      این مقالة می

زبانشتناختی   اشتراکات آنها، طرحی برای بررسیِ سبکیِ ایتن نوشتتارها از دیتدگاه روان   
 عرضه کند. 

، آیتا  طبعانه منشأ روانیِ پدیدآمدنِ آثارِ شوخو  ویژگیهای زبانیجز بررسی  . اصوالً به1
 تری میان چهار نوع اصلی آن یافتا توان اشتراکات زبانی و روانی بنیادین می
نگاشتها به دست داد کته نگتاهی     شناختیِ شوخ توان مراحلی برای تحلیل سبک . آیا می2

 ر بله چرا و چگونهااین آثار را فراهم سازد؛ اگ« کارکرد»و « ماهیت»تر به  جانبه همه
شناسی فراتر رویم و به  های پیشین گامی از سبک . اگر بنا باشد به مدد پاسخ به پرسش3

 سنجی نزدیک شویم، این کار چگونه میسر استا سبک
هتای پیشتین نگارنتدگان در     های پژوهش بر این مبنا در متن پژوهش بر اساس یافته

، اینک کارآمدی پاسخهای التفاصیلز  داستان جنگ  و نی سعدی و یک مجموعه گلستان
 برانکارد دربستتی طنز  پژوهانه در مجموعه ها را در عمل و به صورت نمونه بدین پرسش

 از اکبر صحرایی نیز برسنجد.
سو توانایی این نظرگاه  از یک «برانکارد دربستی»مجموعه طنز جنگ پژوهی در  نمونه

های معنادار در بتاب مؤلتف    دادن گزاره دست مند سبک اثر و نیز به را در توصیف قاعده
برانکتارد  »مجموعته طنتز جنتگ    دهد و از دیگتر ستو، واکتاوی     این متن به ما نشان می

)شخصیت محوری این اثتر( و  « دارعلی»نشان از شخصیتِ سازگار و امیدوارِ  «دربستی
 به تبع آن اکبر صحرایی )مؤلف متن( نشان دارد.

طبعتی در ادبیتات    اسی، دگرسازیِ عتاطفی و شتوخ  شن سنجی و سبک سبک :ها كلیدواژه
معاصر، شگردهایِ زبانی در ادبیات معاصر، برانکتارد دربستتی، اکبتر    

 صحرایی.

                                                
 . این مقاله با تسهیالت حمایتی بنیاد ملّی نخبگان تهیه شده است.1

  و عضوبنیاد ملّی نخبگان.آموختة دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز  . دانش2

 . دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز و عضوبنیاد ملّی نخبگان.3
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 ای در انواع تشبیه در دیوان خیالی بخارایی مطالعه

 
  9قاسم ساالری 

 2غالمعبا  حسن بیگی
 چکیده 
است که در عهد الغ  خیالی بخارایی یکی از شاعران نیمه اول قرن نهم هجری قمری 

بیگ می زیسته است. وی تمایل بیشتری به سرودن غزلهای عاشقانه داشته است که در 
اندک غزلهای عارفانه او، تنها برخی اصطالحات عرفانی مشاهده می شود. ضعف تألیف 
و کم توجهی به الفاا و قواعد لغوی و دستوری در برخی از اشعارش به چشم می 

دیوان وی به اشعار دلپذیر و استواری نیز بر   می خوریم. خورد ضمن اینکه در 
مضمون یابی و جزئی نگری و ایجاد تصویرهای جدید و بیان کردن نکته های خاص 

 برای اولین بار در اشعار او مشهود است که از ویژگیهای سبکی قرن نهم است. 
اوانی را دارد. در بین صور خیال اشعار خیالی، استعاره بیشترین و مجاز کمترین فر

از صنایع لفظی، جناس و از صنایع معنوی تضاد و ایهام بیشترین کاربرد را در دیوان 
خیالی دارند ضمن اینکه صنایع معنوی در مقایسه با صنایع لفظی نقش بیشتری را در 
اشعار وی ایفا می کند. این تحقیق، بررسی صور خیال و صنایع بیانی و بدیع دیوان این 

 کند. رسی میشاعر را بر

شعر خیالی بخارایی ،صور خیال درشعر فارسی، تشتبیه در شتعر فارستی،    ها:  كلیدواژه
 شعر قرن نهم فارسی.

 

                                                
 gsalari@mai. Yu.ac.ir    ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج زبان واستاد یار .  1

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقلید.  2
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 مقایسه مسائل زنان در آثار زویا پیرزاد و  منیرو روانی پور

 9قاسم ساالری 
  2فروزان نجفی

 چکیده
د به دلیل شتناختی کته از   شصت و هفتا پور از نویسندگان دههزویا پیرزاد ومنیرو روانی
-عصر خود دارند به نوشتن داستانهایی با محوریت زنان اقدام می وضعیت زنان جامعه

شتود. در آثتار پیترزاد     کنند. در آثار این دو ،مضامین مشترک با بسامد متفاوت دیده متی 
ترین مسائل، استقالل و توانمنتدی متدیریتی زنتان  ، محوریتت شخصتیت زن و       اصلی
پور ،اعترا  بته فرهنتگ   به سنتهای حاکم بر زندگی زنان است. در آثار روانیاعترا  

 مردساالر در کنار  سه مورد اخیر مشهود تر است .  

 زن و مستائل زنتان در رمتان فارستی، داستتانهای پیترزاد، داستتانهای         واژگان كلیدی:
 پور، رمان فارسی.روانی

 

                                                
 gsalari@mail.yu.ac.irیات فارسی دانشگاه یاسوج . استادیار زبان و ادب 1

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج.  2
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 سیاست و حکومت در هزار و یک شب

 9ریقاسم ساال
 2زینب دانشور         

 چکیده  
هزار و یکشب یا الف لیله و لیله ، بین قرنهای چهارم تا دهم هجری تألیف شده و جزو 
معتتدود کتابهتتایی استتت کتته نشتتانگر آداب رستتوم قتتدیم کشتتورهای شتترقی همچتتون 
هند،ایران،اعراب و ترکان است. بین حکایتها و قصه های این کتاب، بسیاری از نکتات  

های لطیف اخالقتی آمتده استت. یکتی از ایتن متوارد کته بعتدها بته           و آموزه تاریخی
صورتهای دیگر در جوامع انسانی به کار رفته اما در اصل و ساختار آن تفاوتی به وجود 
نیامده، سیاست و حکومت یا به عبارت دیگر چگونگی کشورداری و حکم راندن است. 

از این دارد که پادشاهان و فرمانروایان مطالعه و دقت در قصه های هزار و یکشب نشان 
در موارد کلی چون  جنگ، دفاع، اجرای عدالت و مجازات گناهکاران، تعیین جانشتین  

چنین برختی   اند؛ همکردهو عزل و نصب وزیران و حاکمان محلی و ... چگونه عمل می
، قبتول یتا   آداب و رسوم دربارها چون استقبال از میهمان، احترام به دانشمندان و حکما

ردّ شفاعت و وساطت بزرگان، اعتقاد به خرافات و جادو ، ازدواجها، بخشش و دهشها، 
 خوابگزاریهای پادشاه و ... از میان حکایتهای آن مشهود است. 

 داستانهای هزار و یکشب، نثر فارسی، سیاست وحکومت در نثر فارسی. كلید واژه ها:

                                                
 gsalari@mail.yu.ac.ir. استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج  1

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقلید.  2
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 شت هرداد تحلیل و بررسی نقشهای جنسیتی در بازگ

 پارسونز فریبا كلهر بر اسا  نظریه
 9خانیانیعلی اكبر سام

 2افسانه رمضانی

 چکیده
های آشنایی کتودک بتا اجتمتاع و محتیط     از مهمترین راه کتاب و بویژه کتابهای داستان

شود که باید در جامعه بیرون است. کودک در آینه این آثار با ارزشها و نقشهایی آشنا می
پذیری کودکان پذیری و نقشداستانها نقش مؤثری در انتقال فرهنگ، جامعه رعایت کند.

دارند. نقش جنسیتی از مهمترین نقشهایی است که کتودک بایتد در زنتدگی بیتاموزد و     
تواند بته  شود، میتحلیل نقشهایی که از دختران و پسران در کتابهای کودکان عرضه می

-ودکان کمک کند. کودکان و نوجوانان بهدرک بهتر پذیرش نقشهای جنسیتی از سوی ک

یشتان بیشتتر بته داستتان عالقته      پذیریباور دلیل تمایالت و ویژگیهای خاص و روحیه
گیرند و از اعمال کنند و تحت تأثیر آن قرار میها و حوادث آن را باور میدارند؛ ماجرا

آنتیم کته نقشتهای    کنند. در این جستتار بتر  و حرکات و رفتار قهرمانان داستان تقلید می
ادبیتات   فریبا کلهر یکی از نویسندگان شاخص حتوزه  "در بازگشت هرداد"جنسیتی را 

کودک و نوجوان بر اساس الگوی تالکوت پارسونز مورد تحلیل و بررسی قترار دهتیم.   
شتود: امتور    متی طبق نظریه پارسونز فعالیتها در نظام اجتماعی بته چهتار حتوزه تقستیم    

سی، امور اجتماعی و امور فرهنگی و مطابق با آن نقشتهای افتراد را   اقتصادی، امور سیا
کرد. نتایج بیانگر ایتن  توان به نقشهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم می

دار نقشهای سیاسی و اجتماعی هستند و نقش اصلی است که در این داستان زنان عهده
 و قهرمان داستان زن است.

پارسونز و ادبیات فارسی،   جنسیتی در زبان، آثار فریبا کلهر، نظریه  شنق واژگان كلیدی:
 بازگشت هرداد

                                                
 ات فارسی دانشگاه بیرجند. استادیار زبان و ادبی 1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 2
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 خالقیتهای متکی بر الهام 

 9غالمرضا ستوده
 چکیده  

کوب دربارۀ ادبیات تأمل در نظر صائب استاد فقید دکتر شادروان دکتر عبدالحسین زرین
طور تری است که هنوز آنستردههای گهای بیشتر و بحثعرفانی ایران، مستلزم بررسی

شناسان که در آثار مولوی که باید و شاید مورد مطالعه وتحقیق قرار نگرفته است. ادب
اند، به این نکته واقفند که اگردنیا در برابر فردوسی و حافظ، تحقیق و تفحص نموده

همپایة هومر و گوته را قابل ارزیابی و همطراز بدانند، مسلماً جهان ادب، همسنگ و 
 مولوی به خود ندیده است.

های اروپایی( شده به زبانهای اخیر آثار مولوی )ترجمهباید اذعان نمود که در دهه
از حیث شمارگان در جهان مقام دوم را حائز شده و بعد از شکسپیر قرار گرفته است 

 باید دانست این منزلت به چه سبب بدست آمده و سرچشمة آن کجاست.
ر عامل یا عوامل مهم منزلتی که محققان به ویژه محققان اروپایی برای تحقیق دقیق د

اند، موجب تجلی بیشتر این ادبیات ادبیات فارسی و حتی برای زبان فارسی قائل شده
 خواهد شد.

 عرفانی و شعر ،عرفان، سالک، الهام، ها: ادبیاتکلیدواژه

                                                
 . استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران 1
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 استعاره در اسکندر نامه نظامی

 زهرا سعادتی فر
 9مرتضاییجواد 

 چکیده  

بتا اینکته در زمینتته هتای صتور خیتتال خمسته نظتامی کارهتتای ارزشتمندی بته ثبتتت         
رسیده،اسکندرنامه نظامی گنجوی از نگاه پژوهندگان به دور مانده و یا کمتر به بررستی  

 و تحلیل بافت شعری نظامی توجه شده است.
نظتامی در   همت نگارنده این بوده استت کته جایگتاه استتعاره در تصویرستازیهای     

اسکندرنامه و بسامدانواع استعاره،استعاره های ستنتی ونتو و هتم چنتین یتافتن کتانون       
استعاره های این منظومه حماسی را مورد ارزیابی قرار دهد. تا اندازه ای تصاویر بیجان 
و ایستایی که سراینده اثر در جریان داستان بازگو می کند و ماجرایی زنده و محستوس  

 عنوان شاهد آمده است.می آفریند به 

کانون استعاره در  نظامی و استعاره کهنه و  نو، استعاره در اسکندرنامه، :ها كلیدواژه
شعر نظامی. 

                                                
 ت علمی دانشگاه فردوسی مشهدیأه. عضو  1
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 حسینعلی قضائی پهلوان میدان مرثیه سرایی

 9سهراب سعیدی

 2دكتر عبداله دن 
 چکیده  

دانند که ادبیتات  آنان که با  آثار اقوام وملتهای مختلف کم و بیش انسی دارند، نیک می 
کمتر ملتی را می توان سراغ گرفت که به اندازه ادبیات فارسی  با دیتن و آمتوزه هتای    
دینی پیوند  خورده باشد . چنانکه به جرأت می توان ادعتا کترد  کته در طتول تتاریخ      
ادبیات دوره اسالمی ایران هی  مسلمانی را نمی توان یافت  کته در دیتوان اشتعار ،  و    

ظومش  تأثیری از کالم وحی نباشد. یکی از این شاعران مسلمان و البته کمتر سایرآثار من
و اوایل  12آشنا حسینعلی بن عبداهلل باقر قضائی علیایی مینابی است  که در اواخر قرن 

در میناب می زیسته است . وی شاعر ویژه عاشوراست؛ ارادت ایشان و خاندان  13قرن 
ن )ع( و یاران آن حضرت، آنان را بر آن داشته است اندیشمند و متعهدش  به امام حسی

 که به شرح و گسترش واقعه عاشورا و بازتاب آن در شعر همت گمارد  .
شود؛ هتر چنتد    در این مجال به معرفی این شاعر و ویژگیهای شعری او پرداخته می

پرداختن  تخصصی به هر یک از ویژگیهای شعری وی به مجال و فرصتت دیگتر نیتاز    
  دارد.

)ع( و  شعر حسینعلی قضائی، شعر آیینتی در قترن ستیزدهم، امتام حستین      ها: كلید واژه
 ادبیات فارسی و نوحه و مرثیه در ادبیات فارسی.  

 

                                                

  sohrab_minab@yahoo.com کارشناس ارشد ادبیات فارسی، و مدرس دانشگاه 1.

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بندر لنگه.  2
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 های محمدعلی بهمنیردّپای سبک هندی در سروده
 9حمیدرضا سلیمانی

 2ناهید خسروی 

 چکیده
ستبکی استت کته در     ،هنتدی  زبان و ادب پارسی و بویژه در میدان نظم، سبک در پهنه

 تقابل با سایر سبکهای شعری، مهجورتر وغریبتر مانده است. اندک تتوجهی در عرصته  
ه و این در حالی است که میدان جست و خیز شدبررسی و تحلیل شعر به سبک هندی 

های میدانی فراخ و گشوده است. توجه اندک به زیباییها و باریک اندیشی ،در این گستر
ای هت نتازک خیالی  ، ، نگارندگان را بر آن داشت تا با دقت نظری کوتاهریشع این سبک

 سرایغزل ، شاعرهای محمدعلی بهمنیسبک هندی را در ادب معاصر با تکیه بر سروده
  معاصر به دوستداران غزل، خاصه غزل نو بنمایاند.

سبک هندی بتر غتزل    عواملثیر أهدف نگارندگان بر آن است تا ت ،در این مجال اندک
 قرار گیرد. غزل  و دوستدارانبهمنی در معر  دید مخاطبان 

، غزل فارسی معاصر، باریتک اندیشتی در غتزل معاصتر، شتعر      : سبک هندیكلید واژه
 محمد علی بهمنی.

 

                                                
 . کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه بوعلی سینا 1
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه بوعلی سینا . 2
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 اجتماعیّات در ادبیات داستانی كودكان و نوجوانان

 كرمانی( دیاثر هوشنگ مرا« تنور و داستانهای دیگر»)براسا  كتاب 

 9احمد سنچولی
 2زهرا كیچی

 چکیده 
ادبیات هر ملّتی بازتاب باورها، عقاید، آداب و رسوم و به طور کلّی سیمای جامعة آن 

رو شناخت قوانین و نهادهای اجتماعی، آداب و رسوم و بویژه  این  ملّت است. از
نی دارد. یکی از بررسی کارکردهای اجتماعی آثار ادبی در حوزۀ ادبیات اهمّیّت فراوا

های ادبیات هر ملّتی ادبیات مربوط به کودکان و نوجوانان است که  ترین بخش گسترده
در  سازی کودکان و نوجوانان برای ورود به عرصة اجتماع نقش مهمی دارد. در آماده

این نوشتار، که با هدف بررسی سیمای جامعه و مباحث اجتماعی ادبیات کودکان و 
فته، تالش شده است به شیوۀ توصیفی و تحلیلی و ارائه جدولهای نوجوانان صورت گر
اثر هوشنگ « تنور و داستانهای دیگر»های بنیادی جامعه در کتاب  بسامدی، نهادی

کرمانی در قالب نهاد خانواده، نهاد آموزشی، نهاد سیاسی، نهاد اقتصادی و نهاد  مرادی
دهد که بخش اساسی و  نشان می مذهبی ت فرهنگی نشان داده شود. نتیجة این تحقیق

ای ادبیات داستانی کودکان و نوجوانان، که با هدف تعلیم و تربیت صورت  هسته
 پذیرد، ترسیم جامعة واقعی است.  می

نهادهای اجتماعی در ادبیات کودکان، ادبیات کودکان و نوجوانان امروز،  كلیدواژگان:
 کرمانی، تنور و داستانهای دیگر. هوشنگ مرادی
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 نقد پنج ترجمه معاصر از قرآن
 ) مطالعة مورد پژوهانه: سورۀ مزمل(

 9صابره سیاوشی
 2عفت صفری نژاد

 چکیده
ترجمة متون مقدس  به طور کلی و قرآن کریم به طور ویژه ضرورتی انکارناپذیر است؛ 
چرا که مهمترین راه ارتباط با دیگر ادیان آسمانی و معرفی دین اسالم به آنتان، ترجمته   

هتایی   آن به زبان آنان است؛ از همین رو مسلمانان از دیرباز درپی دستیابی به  ترجمهقر
کامل و دقیق از قرآن به زبانهای گوناگون بوده اند. وجود این حساسیت تالشهایی را در 

ها امروزه شتاب بیشتتری نیتز یافتته، و در     این عرصه به دنبال داشته است. این کوشش
ی فراوانی از قرآن به زبان فارسی به چا  رسیده است که برای های اخیر ترجمه ها دهه

شناخت هر یک از  آنها، ارزیابی و تحلیل روش و نیز رویکرد آنها ضروری به نظر می 
  رسد.

های مشهور معاصر از سوره مبارکه مزمّل و نقد، مقایسه  بررسی پنج نمونه از ترجمه
رجمه انتخابی برای هر آیه و نیتز عرضته   و تحلیل هر یک از آنها و در نهایت معرفی  ت

ترجمه پیشنهادی در صورت ناقص بودن هر پنج ترجمه یاد شده، موضوع این مقالته را  
 تشکیل می دهد.

 ترجمه قرآن به فارسی، نقد ترجمه های معاصر، ترجمة سوره مزمّل.: های كلیدی واژه

                                                
 
      saberehsiavashi@yahoo.comفرهنگیاستادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات . 1

 دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران..  2
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 در شعر حافظ و ابونوا « زهد  »مفهوم بررسی تطبیقی 

 9سیاوشیصابره 

 2مکیه شریفی ، شهرام حیدری

 چکیده
لذتهای دنیوی است که بنمایته اشتعارعرفانی    زهد به معنای پارسایی وروی گرداندن از

ادبی گاه از آغاز حیتات شتاعری    ای هزهد به عنوان درونمای د.ده را تشکیل می بسیاری
نماید و گتاه  و آشکار و نهان در اشعارش رخ می  است همچون حافظ با او همراه بوده

ی مانند ابونواس ظهور می ادیبتنها درپایان عمر و یا در پی حادثه ای ناگهانی در اندیشة 
تطبیقی جلتوه هتای    سنجش تحلیلی  به -یابد. این مقاله برآن است تا با روش توصیفی

در کته   بپردازنتد  زهد در شعرحافظ و ابونواس به عنوان دو شاعر بزرگ ایرانی و عرب
 می زیسته اند،ادب پارسی و عربی دو  روزگار زرین

به زهد در عین داشتتن   که نظرگاه این دوشاعربه دست آمداین نتیجه  ،روند بررسی در
بنیادین نگاه این دو شاعر به  اختالف  که ریشة آن به  داردفاوتهایی نیز ت ،برخی شباهتها

به ز آن گذشته وچنان درک کرده که گویی ا فلسفة هستی باز می گردد.حافظ زهد را آن
ریتا متی    گونه ای که گاه آن را از مظتاهر ه است ب دست یافته مراتب و عوالم واالتری 

و آن رایکی ازاسباب  می یابدتمایل  تازه  به زهد، ابونواس دراواخرعمر اینکهداند حال 
 مهم سیر و سلوک می داند.

 
 ظ و ابونواسبررسیهای تطبیقی، شعر فارسی و عربی کالسیک، حاف :ها كلیدواژه

                                                
      saberehsiavashi@yahoo.comفرهنگیاستادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  . 1

 دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . 2
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  شناختی بررسی ابعاد روایتمندی و نقد و تحلیل جامعه

 پیتر رینولدز نقطه  داستان
 9هاله سینایی نوبندگانی 

 چکیده
طور اختصاصی به موضتوع   در این اثر به نقطهرینولدز نویسنده و تصویرگر داستان پیتر 

ام واشتی که خود خالقیت پرداخته است. شخصیت اصلی این داستان دختری است به ن
شود  تواند نقاشی کند اما در نهایت به کمک معلم خود موفق می سازد نمی را متقاعد می

 این کار را انجام دهد. 
ابعتاد  متن و تصویر و   ماریا نیکوالیوا، رابطه نظریه این پژوهش بر آن است که بر پایه  
دیتد و   پتردازی، زاویته  کند. یعنتی شخصتیت   مندی را در این اثر بررسی و تحلیلروایت
 دهد.که ساختار روایی داستانهای کودک را تشکیل می مندیزمان
پتذیرد  ای صورت میگانهشناختی داستان نیز براساس الگوهای سهنقد و تحلیل جامعه  

 یدر قالب روشت . 1کند؛ یعنی پذیری کودکان مطرح میکه دیوید شافر در فرآیند جامعه
 یبترا  یا وهی. در قالتب شت  2کودکتان،   ندیو ناخوشتا  زیعه ستت جام التیکنترل تما یبرا
 ی.به نظم اجتماع دنیتداوم بخش یبرا ی. در قالب روش3و  کودک یرشد فرد یارتقا
گیری از بهرهبا بخوبی توانسته است این اثر   کند که نویسنده های پژوهش بیان می یافته  
 یریپتذ  جامعته را در رونتد  های روایی، اهمیت موضوع خودباوری و عزت نفتس   شیوه

دهتی ابتکتار و خالقیتتی     در تقویت و جهت آن را  کودکان مشخص کند و نقش سازنده
 پویا یادآور شود.     

                                                                                       
   پذیری در داستانتان، جامعهشناسی در داسداستان پیتر رینولدز، روایتها:  كلیدواژه
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 جهانی شدن رمان فارسی )مشکالت و راهکارها(
 9محبوبه شادپی

 چکیده 
عبور فراورده های ادبی از مرزهای ملی و یافتن مخاطبانی در عرصه بین المللی امروزه 
 با چالشهای فرهنگی نوینی رو به رو است که از فرایند جهانی شدن  ناشی متی شتود.  

بدیل اینترنت چنان بی واسطه و همه گیر است که برای عرضه آثار ادبی به جادوی بی 
خوانندگان خارج از کشور مبدأ، دیگر حتی به ناشر هم چنتدان نیتاز نیستت. بتا مثبتت      

میان فرهنگها، می « تعامل»برجسته سازی و توجه کردن به ویژگی  انگاری تنوع فرهنگی،
خی از صاحبنظران در حوزه ادبیات داشت. این توان دیدگاهی متمایز از دیدگاه منفی بر

مقاله، قائل به حضور فعّال فرهنگ ایرانی در عرصه های فراملّی است. از دیدگاه مکتب 
، جهانی شدن ناظر بر حرکت در مسیر گسترش هرچته بیشتتر ارتباطتات    «رفتارگرایان»

م جلتوه  انسانی در عرصه جهانی است. گروهی قامت ناساز رمان ایرانتی را ستبب عتد   
گری آن در انظار جهانی می دانند و گروهی دیگتر متا را متوجته عوامتل بیرونتی متی       
سازند؛ مثل زبان فارسی و مشکل ترجمه. اتفاقاً رمتان ایرانتی محصتول ستنّت ادبیتات      
فارسی است که صرفاً تأثیراتی را از رمان غربی پذیرفتته استت. اگتر بتومی نویستی را      

قرار دهند و دغدغه پذیرفته شدن آثارشان را در وطتن  نویسندگان ما سرلوحه کار خود 
خود داشته باشند، خوانندگانی هم در ورای مرزها خواهند داشت. البته باید اذعان کترد  
ترجمه ها در مقیاس زیاد نیست. کشورهایی چون ترکیه، چین و کره جنوبی آثارشان را 

ی ایتن کتار، بیشتتر دولتهتا     در حدّ گسترده ای ترجمه کرده اند. در دیگر کشور ها متول
هستند، اما در عین حال دخالتی نیز ندارند. به هر روی تداوم کار بسیار مهم است و ما 
باید آثار برجسته ادبی در موضوعات گوناگون بیافرینیم تا ادبیات متا در جهتان مطترح    

 شود.
 

نی شدن رمان جها  جهانی شدن ادبیات مدرن،  ارتباطات وگفتمان و دانش،  : ها كلید واژه
 رمان فارسی.  و نقد فارسی، ترجمه

                                                
 دبیرادبیات فارسی ناحیه یک مشهد.  1
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 الدین دوانی در ادب فارسی جایگاه جال 

 9ولی اهلل شرف
 2دكتر سید جواد مرتضایی

 چکیده
ابو عبد اهلل جالل الدین محمد بن سعد الدین اسعد  صدیقی دوانی کتازرونی شتیرازی،   

آخرین کسی است از بزرگان »و   «ترین و نامبردارترین حکیم در پایان عهد تیموریبزر»
ایتن پتژوهش بنتا دارد     نویستنده «. علوم زمان خود بوده است این کشور که جامع همه

ای در پژوهشهای ادبی بتر روی  ضمن بررسی جایگاه ادبی جالل الدین دوانی، افق تازه
ی اند؛ گتویی دوانت  پژوهان بگشاید. از دیرباز دوانی را تنها به فلسفه و کالم شناختهادب

صد کتاب و رساله به فارسی  اثری در نثر و نظم فارسی ننوشته است. دوانی بالغ بر یک
های حساب، هندسته، هیتأت، منطتق، فلستفه،     و تازی نوشته است. آثار او که در زمینه

تحریر درآمده استت،   کالم، عرفان، تفسیر، اخالق، حدیث، اصول، فقه، و غیره به رشته
های معقول و منقول روزگار خود دارد. اگرچه بیشتر نوشته حکایت از تسلط او بر علوم

او به زبان عربی است، آثار نغزی نیز به فارسی بویژه در عرفان و تصتوف دارد. دوانتی   
بیش از سی اثر نفیس به نثر فارسی نوشته و عتالوه بتر آن اشتعار فتاخری بته فارستی       

بته طریتق حکمتی و عرفتانی      ای از اشعار بزرگان ادب فارسی را نیزسروده است. پاره
مستقل در شرح برخی اشعار حافظ نوشته و نام  شرح داده است؛ از جمله چندین رساله

پژوهتی بته ثبتت رستانده     حتافظ  در حوزه« اولین شارح اشعار حافظ»خود را به عنوان 
 است.

 
جالل الدین دوانی وادبیات فارستی، شتعر و نثتر فارستی دورۀ تیمتوری،      ها:  كلیدواژه

 فه، عرفان و ادبیات فارسی.فلس
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 نکوهش حبّ دنیا در دیوان سنایی غزنوی

 9پور اللّه شریفعنایت
 2پروانه صفا 

 چکیده
حبّ دنیا و نکوهش آن یکی از مصداقهای اخالق عملی است که نه تنهتا متورد توجّته    
دانشمندان علم اخالق اسالمی بوده، بلکه یکی از موضوعات اساسی و مهمّی است کته  

اند مخاطبتان ختود را از گترایش بته ایتن      ران و نویسندگان پارسیگوی سعی نمودهشاع
، اهمیّتت  ستازد  رذیلت اخالقی برحذر دارند. آنچه اجرای این تحقیتق را ضتروری متی   

شناخت دنیتا و چگتونگی برختورد بتا آن و پرهیتز از حتّب دنیتا استت تتا مخاطبتان           
رویگردانی انسان از جهان معنی  دریابندگرایش نفس به این صفت ناپسند اخالقی باعث

انتد؛ یعنتی   و در نتیجه دوری ازاهداف متعالی و واالیی است که بدان منظور خلق شتده 
 .شناخت پروردگار

دهد، شتامل تبیتین موضتوع دنیادوستتی و آثتار و      آنچه محتوای این مقاله را تشکیل می
دربتارۀ احتوال و    پیامد آن از دیدگاه دانشمندان علم اخالق اسالمی، توضیح مختصتری 

 آثار سنایی غزنوی و نگرش وی دربارۀ این موضوع در دیوان اشعارش است. 
تتوان دریافتت کته توجّته بته مصتداق       اندیشی در دیوان عارف غزنه میبا تأمّل و ژرف

ای چشمگیر دارد. حکیم اخالق عملی از جمله نکوهش دوستی دنیا در دیوان وی جلوه
در زندگی خود تجربه نموده بر آن است تا با کالم موزون  سنایی که دو دورۀ متفاوت را

خود آنچه را رهاورد دورۀ دوم زندگانی وی است یعنی دورۀ زهد، پارستایی، عشتق و   
کند با ذکر تمثیلهای مختلف انسانها را از  عرفان به مخاطبانش تقدیم کند. شاعر سعی می

 توجّه به مصداقهای گوناگون حبّ دنیا برحذر دارد.
ای، تجزیه و تحلیل عقالنی و با اتّکا به مستندات ن تحقیق با استفاده از منابع کتابخانهای

 است.دینی صورت پذیرفته
شعر کالسیک فارسی، دیوان سنایی غزنوی، اخالق عملی در شتعر فارستی،    كلیدواژه:

 حبّ دنیا در اشعار سنایی.

                                                
 ر زبان و ادبیات فارسی .  استادیا 1

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی.  2
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 مولویها در اشعار   الگو كهن وتحلیل بررسی

 9بر شریعتی فرسید علی اك
 2قدسی براتی،  مسلم رجبی

 چکیده
که از گذشتته هتای دور از اجتداد بشتر،      استجهانی  کهن الگوها، مفاهیمی مشترک و
مهمترین کهن  .ستژرفای ضمیر ناخودآگاه جای گرفته ا نسل به نسل منتقل شده و در
ستایه،   از استت  سوئیسی، کارل گوستاو یونگ، عبتارت  الگوها از نظر روانپزشک شهیر

مثالی برای رسیدن به مرزهای خودآگاهی  تهایپرسونا، خود، آنیما و آنیموس.این صور
. بته نظتر   ستهنرمندان نمود پیدا کرده ا و در آثار ،در نمادهای گوناگون جلوه گر شده

برای تجلی آرکتی تایپهاستت و هنرمنتد     د آثار ادبی و هنری، بستر بسیار مناسبیرس می
کهتن  الهام می گیرد.از آنجا کته جایگتاه    گار بیشتر از ناخودآگاهشاثر ماند برای ایجاد
الگوی مهم را بر آثار ادبتی یتا هنتری     ت، می توان تأثیر این کهناس در ناخودآگاه الگو

 .اثر مشاهده کرد بسیار ارزشمند و ماندگار و بر ذهن و زبان خالق
خودآگتاه جمعتی   نا به اعتقاد یونگ خاستگاه آثاری از این دستت، الیته هتای ژرف   
تأثیر کهن الگتو   است که منبع کشف و شهود و الهام شاعر و هنرمند است.در این مقاله

موارد تأثیر گذاری بر افکار و  بازنگری و  ایران،  مولوی، شاعر بزرگ و ارزندهدر اشعار 
 .وی به اختصار بررسی شده است اشعار

 
 ،در شتعر فارستی   دآگاه جمعی، ناخودر شعر کالسیک فارسی کهن الگو ا:ه كلید واژه

 اشعار مولویو  یونگ

                                                
 مربی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سبزوار . 1

 حکیم سبزواریدانشگاه  دانشجویان دکتری ادبیات فارسی . 2
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 نوستالژی در غزلیات شمس

 9ولی شعبانی زنوزق

 چکیده
نوستالژی اصطالح روانشناسی است به معنای رفتاری که ناخودآگتاه در اثتر شتاعر یتا     

 شود. کند و متجلّی می نویسنده بروز می
به آن چیزهتایی کته در   نوستالژی یعنی حسّ دلتنگی و حسرت انسانها به گذشته و 

ای در  زمان حال آنها را از دست داده اند. تقریباً تمامی نویسندگان و شتاعران بته گونته   
انتد. موضتوع   های گوناگون اشاره کرده های آن به شیوهآثار خود به نوستالژی و دلتنگی

ن این مقاله بررسی نوستالژی در غزلیات شمس )دیوان کبیر موالنا(است. از آنجا که ایت 
توانتد  موضوع تا به حال چندان مورد توجّه محققان و پژوهشگران واقع نشده است، می

های عرفانی شخصیّت مولوی منجر شود و نتایج عرفانی زیبتایی  به شناخت بیشتر جنبه
 را در برداشته باشد.

 
 : غزلیات شمس، نوستالژی در شعرمولوی.كلید واژگان

 

                                                
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر کارشناس ارشد ادبیات پارسی.  1
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 «وچجای خالی سل»تصویر توسعه در رمان 

 آرش شفاعی 

 چکیده
محموددولت آبادی به دلیل تصویری برسی  نوشته «جای خالی سلوچ»رمان   دراین مقاله

ارضتی عرضته متی      اطالحات دستوری و نامتوازن در دوره   شده است کهاز تأثیر توسعه
هتا و وستایل ارتبتاط     کند،ارتباطات توسعه شاخه ای از علوم ارتباطات است که رستانه 

برد. بر این اساس هنر و از جمله آثتار   ر جهت دستیابی به توسعه به کار میجمعی را د
جوامع یتاری برستاند. پتارادایم      تواند با ایفای نقش ارتباطی خود به توسعه ادبی نیز می

نوسازی یکی از رویکردهای دیرین در ارتباطتات توستعه استت کته در دوران پتس از      
بزرگ غربی بویژه ایاالت متحده امریکا قترار  لتهای  جنگ جهانی دوم ، مورد حمایت دو

گرفت . این رویکرد در تعدادی از کشورهای متحد امریکا به صورت دستوری و از باال 
به پایین انجام شد که یکی از جلوه های آن اجرای سیاست اصالحات ارضی در ایتران  

ام تلتخ و  آبادی تصویر کننتده سترانج   محمود دولت نوشته« جای خالی سلوچ» بود.رمان
خانمانسوز اصتالحات ارضتی، نابودشتدن زیرستاختهای کشتاورزی و زنتدگی ستنتی        
روستاییان ایران در آن دوران است. این تحقیق ، رمان یادشده را نه به عنتوان یتک اثتر    

ی فرجتام   ادبی صرف بلکه به عنوان متنی مورد توجته قترار متی دهتد کته نشتاندهنده      
 .رویکرد دستوری در ایجاد توسعه است

 
توسعه ونوسازی درداستانهای فارستی، آثتارمحمود دولتت آبتادی، جتای        ها: واژهكلید

 خالی سلوچ، رمان فارسی امروز.
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 تحلیلی بر پیوندهای برون گروهی در شاهنامه

 9ابوالفضل شکیبا 
 2امیر بهارلو                  

 چکیده
اصتی دارد. هتر کتدام از    پیوند برون گروهی در برابر پیوند درون گروهی، ویژگیهای خ

زنان و مردانی که در شاهنامه پیوند برون گروهی داشته اند دارای شخصتیتی مستتقل و   
هستند. مرد برای این پیوند باید آزمونهای قدرت یا خرد را بتا   تأثیر گذار برجامعة خود

توانمندی و جدیت پشت سر بگذارد. مرد ایرانی به دالیل گوناگون به سرزمین زن سفر 
کند و هر کدام از آن دو اهدافی را از این پیوند دنبال می کنند. مخالفت خانواده هتا   می

مشکالتی برای پیوند به وجود می آورد. افرادی بین زن و مرد پیغامگزاری، و صتله ای  
را در برابر کارشان دریافت می کنند. فرزندانی که نتیجة ایتن پیونتد هتا هستتند بیشتتر      

طالع خود دارندوگاهی این خود داماد است که زنتدگیش را  سرنوشت شوم مرگ را در 
 از دست می دهد.

 
پیوند برون گروهی در ادبیات، عنصرهای طبیعتی در شتاهنامه، شتاهنامة    كلید واژه ها: 

 فردوسی. 
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 شجاعت در ادبیّات دفاع مقدّ 

  9ثریّا شهابی پور احمدی
 چکیده

شت ستال پایتداری جانانته و شتهامت      ه –پرداختن به بزرگترین حماسه ایران معاصر 
بایسته به نظر می رسد  -خیره کننده مقابل کشوری که حمایت جهان را با خود داشت 

تا هم برگ زرّین دیگری به شاهنامه افتخارات کشتورمان افتزوده شتود و هتم ستندی      
 «.که بدانند قدر و بر هیچش نبازند» روشن برای نسل جوان در حال و آینده باشد 

مقدّس ادبیّاتی نوپا، و غالباً در زمینه شعر و خاطره پرورش یافته استت .   دفاع اتادبیّ
شود جلوه های شجاعت در ایتن دو زمینته متورد بررستی و      در این نوشتار کوشش می

 تحلیل قرار گیرد . 
برهمین اساس نخستت معنتای لغتوی و اصتطالحی دالوری بته عنتوان مهمتترین        

یان شده استت ؛ ستپس بته ستخن بزرگتان دربتاره آن ،       درونمایه ادبیّات دفاع مقدس ب
حکایتهایی در مورد شجاعت، دالوری جتوانمردان در برابتر مترگ ، الگوهتای ملّتی و      

پرداختته شتده     -در حیطه شعر و ختاطره   -مذهبی به کتار رفتته در این ادبیّات فاخر
 است. 

عار شاعران معاصتر و  روش تحقیق در این مقوله ، کتابخانه ای، و عمدتاً منابع از اش
تطبیق آن با لحظات حماسی درج شده در خاطرات جوانمردان پایداری هشت ساله متا  

 صورت گرفته  است.
نتایج این پژوهش حاکی است که شجاعت مهمترین درونمایته شتعر دفتاع مقتدّس     
است و هم چنین دالوریهای قهرمانان شاهنامه فردوسی افسانه نیست بلکه این ویژگتی  

ایرانی ریشه دارد و ایرانی در هر زمان و برهه از تاریخ که باشد ، جوانمردانته  در خون 
 از خاک وطن خود دفاع خواهد کرد . 

و جوانمردی در ادبیّات دفاع مقدّس، ادبیات آیینی امروز، شتعر   شجاعت :  ها هواژكلید 
 دفاع مقدس

                                                
 . کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی  1
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 كهن الگویان  زنان شاهنامه
                                                                                                                                    

  9فاطمه نسا صابری

 چکیده
به عنوان « کهن الگو یا آرکی تایپ » یونگ یکی از روانشناسانی است که با مطرح کردن

شوده استت. در ایتن   طرح کلی رفتارهای بشری ،دری دیگر را روی پژوهشهای ادبی گ
شود تا از دیدگاه نقتد استطوره گرابته کهتن الگویتان زنتان شتاهنامه         پژوهش سعی می

نگریسته شود؛بنابراین نخست با معرفی این کهن الگوهادر اساطیر ایرانی بته ویژگیهتای   
هر یک ازآنها نگاهی خواهیم کرد؛ سپس به بیان چگونگی تأثیرپذیری زنان شتاهنامه از  

 ها  خواهیم پرداخت.این سرنمونه 

اسطوره و کهن الگو در ادبیات فارستی، ایتزد بتانودر شتعر فارستی، نقتد        :ها كلیدواژه
 گرا، زنان در شاهنامه فردوسی.  اسطوره

 
 

1. 
 

  
 

                                                
 fs.saberi@yahoo.com   دانشجوی دكترای دانشگاه هرمزگان.  1
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 مقایسه تطبیقی مفهوم  اغتنام فرصت در اشعار 
 کیو رابرت هرئ رودكی

 9سارا صاحب هنر

 2محموداطهری زاده

 چکیده
، یکتی   فرصتبدبینی و درکنار آن اغتنام  س وأشادخواری به دور از یروحیه تساهل و 

از جریانهای فکری دوره اول شعر فارسی یعنی ستبک خراستانی در شعرشتاعران ایتن     
فراوانتی بته شتمار    رودکی ستمرقندی چنتین نگرشتی     بویژهدوره همچون فردوسی و 

بینتابین و عراقتی    چنین تفکری کم وبیش در دوره های بعد یعنتی ستبک  رود. البته  می
 ،به عنون نمونه می توان به خیام و حافظ اشاره کرد. اغتنام وقت شده است که نیزدیده 

که ریشه آن به بی اعتباری دنیا و نادیده انگاشتن اسباب و دستگاه دنیوی برمتی گتردد،   
ستعی شتده    ،مقالته  ایتن  . دراستیکی از مضامین قابل توجه در شعر سراینده سمرقند 

رودکتی و   دیتدگاه از فرصتت   اد این نوع جهان بینی و نیز دیدگاه های اغتنتام ابع است
 .یک در حوزه ادبیات تطبیقی مورد بررسی قرار گیردئرابرت هر ،شاعرانگلیسی

 
ادبیتات  ، یکئرابرت هرآثار رودکی، شعر ، فرصت در شعر فارسی: اغتنام كلید واژه ها

 فارسی و انگلیسی. تطبیقی

 

                                                
1 . sara.sahebhonar@gmail.com 
 دانشگاه علوم پزشکی کاشان.  2
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اد پردازی در ده اثر داستانی از ده نویسنده بررسی و تحلیل نم
 ایرانی برتر حوزه ادبیات كودک و نوجوان دهه هشتاد

 
 9دكتر محمود صادق زاده

 2سهاد صایغ   

  
 چکیده

نماد پردازی در ادبیات کودک و نوجوان از اهمیت ویژه ای برختوردار استت. استتفاده    
نوجتوان، باعتث متی شتود بتتوان      درست و بجا از نمادها در ادبیات داستانی کودک و 

بسیاری از مفاهیم و ارزشهای اخالقتی، فرهنگتی، اجتمتاعی و ... را بته آستانی و غیتر       
مستقیم به کودکان جامعه ایرانی انتقال داد. بسیاری از سیاستهای کشورهای بزرگ برای 
آینده سازان کشورشان بر اساس داستانهای کودکان و نوجوانان برنامه ریزی متی شتود؛   

چنین شمار زیادی از مشکالت و  مسائل روانشناسی کودکتان از طریتق نمادهتا در     هم
ادبیات داستانی آنها گنجانده می شود. در این مقاله با طراحی جتدول نتوینی از تقستیم    
بندی نمادها، سعی شده است انواع آنها از ده اثرِ  نویسندگان برتر کودک و نوجوان دهه 

تحلیل و بررسی قرار گیترد؛ تتا مشتخص شتود بیشتترین       هشتاد استخراج شود و مورد
نمادهای پرداخته شده در این دهه چیست و چه مفاهیمی را در برداشته است. می توان 
از روی همین، مؤثرترین و پرتکرارترین را انتخاب کرد و داستانهایی نمادین بتا درجته   

 تأثیر بهتر و بیشتری نسبت به قبل نوشت.
 

دپردازی در داستانهای کودکان، ادبیات داستانی کودک و نوجوان، آثار نماكلید واژه ها: 
 برترین نویسندگان کودک،نقش نماد در انتقال مفاهیم.

 

                                                
 msz_41@yahoo.comاستادیار گروه ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد .  1
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 تأثیرپذیری شاهنامه از قرآن و نهج البالغه

1علی صادقی                                          
2خدیجه كریمی  

 چکیده 
ان زبان فارسی است که درباره او و کتاب ستترگش،  فردوسی یکی از بهترین سخنسرای

کتابها و مقاالت فراوانی به چا  رسیده است. فراوانی این آثتار گرچته در روشتن تتر     
کردن چهره فردوسی و اثرش، شاهنامه، سهمی بسزا دارد از همه جوانتب، فردوستی و   

ضوعاتی کته کمتتر   شاهنامه را  نکاویده خیلی از آنها نیز گرفتار تکرار است. یکی از مو
درباره آن بحث شده، بررسی تأثیر قرآن، نهتج البالغته و احادیتث در شتاهنامه استت.      
نگاهی گذرا به شروح شاهنامه درستی این سخن را نشان متی دهتد. بته جتز عزیتزاهلل      
جوینی که آن هم مختصر در شرح خود، تلمیحات قرانی را آورده، دیگران تأثیر پذیری 

و را از امهات کتابهای اسالمی به فراموشی سپرده اند. ضرورت این و اخذ و اقتباسهای ا
بحث وقتی نمایان می شود که بخواهیم راز ماندگاری شاهنامه و محبوبیت آن را دریابیم 
هم خطای شاهنامه پژوهانی را که فردوسی را یهودی پنداشته اند،نظیر نلدکه یا مفتاهیم  

کتابهای یونانی دانسته اند، یادآور شویم. ایتن  و جانمایه این کتاب سترگ را تحت تأثیر 
پژوهش از این زاویه شتاهنامه را کاویتده استت تتا هنرنمتایی فردوستی را در اختذ و        

 اقتباسهای او از کتابهای مقدس اسالمی نشان دهد.  
 

 شاهنامه و فردوسی. و ادبیات فارسی، نهج البالغه قرآن در ادب فارسی، كلید واژه ها:
 

                                                
 ali.sadeghi366@yahoo.com  ادبیات فارسیزبان و كارشناسی ارشد .  1

 كارشناسی ارشد نهج البالغه.  2
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بر « سرگذشت حاجی بابای اصفهانی»یر سبک نثر بررسی تأث

 محمد علی جمالزاده« یکی بود یکی نبود»مجموعه 

 9طاهره صادقی تحصیلی
 2محبوبه مندنی زاده

 چکیده  
میرزا حبیب اصفهانی از شاعران، نویسندگان و مترجمان اواخر قترن ستیزدهم هجتری    

ز رمتان سرگذشتت حتاجی    است که مهمترین دستاورد ادبی وی، ترجمه هنرمندانه او ا
بابای اصفهانی اثر جیمز موریه انگلیسی است. این ترجمه به این دلیتل ارزش دارد کته   
آفرینشی ادبی و هنری ، و بر جریان نثر معاصر فارستی تتأثیر بستزایی گذاشتته استت.      
مترجم اثر ضمن حفظ استلوب متتین و مستتحکم نثتر قتدیم از اصتطالحات و الفتاا        

گیرد و امکانات زبتان فارستی را بترای پتذیرش قالبهتای       ه بهره میعامیانه، طنز و فکاه
اثر محمد » یکی بود یکی نبود». مجموعه کند جدید ادبی رمان و داستان کوتاه آشکار می

)پیکارسک( و هم از استلوب  ک رمان علی جمالزاده از جمله آثاری است که هم از سب
میزان کاربرد اصطالحات عامه، نتوع   نگارشی آن تأثیر پذیرفته است. اگر چه این اثر در

متفاوت است، می « سرگذشت حاجی بابا»چنین تازگی زبان با  طنز، نحو جمالت و هم
سرگذشتت  »را نمونه منسجم و تکوین یافته، رمتان  « یکی بود یکی نبود»توان مجموعه 
 دانست. «حاجی بابا

 کی نبود جمالزاده. نثر میرزا حبیب، حاجی بابای اصفهانی، یکی بود ی: ها كلیدواژه
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 بغداد در دیوان خاقانی شروانی

 رامین صادقی نژاد
 چکیده

خاقانی به دلیل سفر به خانة خدا، ناگزیر از ختاک عتراقِ عترب، بارهتا گذشتته و  در      
شهرهای معروف آن دیار چون بصره، بغداد، حلّه،کوفه، مدائن، موصول و ...رحل اقامت 

ر وی، و علمای آن دیار نشستت و برخاستت داشتته؛    افکنده است؛ با خلیفة بغداد، وزی
استت؛ در مقابلِننعتام و احستان آن    هتا یافتته  برای ایشان شعر سروده و در ازای آن صله

بزرگان، خساستها، بدیها، رنجها، سختیها، سنگدلیها، شگفتیها و غرائبی نیز از مردمانِبالدِ 
اد به دلیل زیبارویتانش، باغهتای   است. در این میان، شهر بغدعراقِ عرب، دیده و شنیده

باصفایش، ساختمانهای سفید و باشکوهش، گدایان سمجش و طرّاران و قلّابان زیرکش 
و به اقتضای دارالخالفه بودنش و مهمّتر از همه قرار گرفتن در کنار رودخانتة دجلته و   

ار ای در اشتع محّل گردهمایی زائران برای آغاز سفرمعنوی مکّته از آنجتا، جلتوۀ ویتژه    
در دیوان «بغداد»است.در این مقاله با محور قرار گرفتن واژۀ فارسی و عربی خاقانی یافته

خاقانی،سعی  شده است اطّالعات با ارزش تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، دینی، جامعته  
 آید. شناختی و... بررسی و عرضه شود که از خالل این اشعاربه دست  می

انی، عناصر مدنی در شتعر خاقتانی، ادبیتات و حتال و     بغداد در شعر، خاق: ها كلیدواژه
 هوای فضای شهری.
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 در جهان عرب، ادبیات گذر در زن تصویر

 پیش از اسالم تا كنون

1لیال صادقی نقدعلی  
  چکیده

های مختلف ادبتی جهتان عترب     در این نوشته تالش شده است که تصویر زن در دوره
سی علمی قترار گیترد. نخستت دوره هتای     )پیش از اسالم تا کنون( مورد تحلیل و برر

ادبیات عرب و به اختصار ویژگیهای برجسته و تصویر زن در شعر آن دوره تبیین شتده  
تجلتی حضتور زن در عرصته هتای مختلتف       از مسئله این به پرداختن است. ضرورت

 متی  از دیر بتاز تتاکنون ناشتی    ادبیات حوزه چنین در اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هم
دیدگاه شاعران مرد . »1این رو مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤالهاست که: از  .شود

زنتان در ادوار مختلتف ادبتی عترب چگونته بته       . »2« نسبت به زن چگونه بوده استا
آیا ایتن نمتود عینتی بتوده استت یتا انتزاعتی و برامتده از         . »3« اندا تصویر کشیده شده
 بته  شتده  گتردآوری  ومواد ای، ابخانهکت اطالعات، گردآوری روش« تخیالت شاعرانها

 متورد ...  و شتواهد مثتال   و آثتار  به استناد و استدالل با و کیفی وتحلیل توصیف روش
 .است گرفته قرار ارزیابی

های ادبی، شعر عربی  زن درادبیات عرب، ادبیات عرب و شعر دوره واژه های كلیدی :
 پیش و پس از اسالم.
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 و عربیمقایسه سبکی ضرب المثل فارسی 
 موضوع مورد پژوهانه علم، دانایی 

  1لیال صادقی نقدعلی

 چکیده  
به عبارتی ادبیات و فرهنگ جزط جداناپذیر  دارد؛ بسزایی نقش بشری جوامع در ادبیات

 یکدیگر است و در رشد و تعالی جامعه هر ملتی تجلی عینی می یابد. در این میان امثال
 یک بینش و منش و تاریخ و آداب و رسوم و هاسنت از باری و ضرب المثلها که حکم و
. دهد می   تشکیل را ملتی هر فرهنگی میراث از مهمی کشد، بخش می دوش به را ملت

این نوشته تالش دارد پس از طرح موضوع و تعریف مثل به تاریخچه این گونته زبتانی   
ت ضترب  اصطالحا»و « ضرب المثل»بپردازد و از آنجا که در ساختار، شکل و عملکرد 

تفاوتهایی دیده می شود به تفاوت این مقولته هتا پرداختته و    « امثال و حکم»و « المثلی
گاه در مقام قیاس ضرب المثلهای دو فرهنگ فارسی و عربی در آمده استت. از ایتن    آن

رو در این پژوهش، که بر اساس بررسی توصیفی و تحلیلی استت، ستعی شتده استت     
م و دانایی بین ضرب المثلهای عربی بتا فارستی از   مقایسه ای تطبیقی با موضوعیت عل

 دیدگاه سبک شناسی در سه حوزه زبانی، فکری و ادبی صورت گیرد.
 

ضرب المثل فارسی وعربی، مقایسه سبکی ضرب المثلها، تطبیق ادبی های كلیدی :  واژه
 فارسی و عربی.
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 تجلی اسطوره ققنو  در ادبیات فارسی و عرب، 

 یوشیج و خلیل حاویبررسی تطبیقی نیما 

1لیال صادقی نقدعلی  

   چکیده
شاعر برای کشف واقعیت جامعه خویش به ناگزیر دست به دامن اسطوره ها می شتود؛  
چرا که اسطوره ها بیان نمادینی از تفسیر هستی و کائنات است. در این میتان استطوره   

ان اندازه دردناک ققنوس، پرنده ای زاده شده از خاکستر خویش،  جلوه ای زیبا و به هم
ای است که امید به بار نشستن باورهای از دستت   و حزن آلود از وضعیت وخیم جامعه

در این نوشته تالش شده است که اسطوره ققنوس در ادبیات فارسی و عرب رفته دارد. 
و به تبع آن در اشعار نیما یوشیج و خلیل حاوی مورد تحلیتل و بررستی علمتی قترار     

بهره گیری از اسطوره جهانی، توسط دو شاعر از  مسئله، این به تنپرداخ گیرد. ضرورت
رو درصدد پاسخگویی  گیرد. از این رو نوشتار پیش دو مرز و بوم متفاوت نشأت      می

. ایتن  2. ماهیت ققنوس چیست و بر چه مصداقی داللت داردا 1الهاست که: ؤبه این س
و ادبیات فارسی و عربی چگونته بته   اسطوره در ادبیات جهان به طور کل و بویژه در د

. نیما یوشیج ایرانی و خلیل حاوی لبنانی از این استطوره چته   3تصویر در آمده استا  
 گردآوری تحلیلی مواد -کاربردهایی به عمل آورده اندا روشمندی این نوشتار توصیفی 

 .است فتهگر قرار ارزیابی مورد...  و شواهد مثال و آثار به استناد و استدالل با شده
 

استطوره پتردازی در شتعر فارستی و عربتی، شتعر، نیمتا یوشتیج،          واژه های كلیدی :
 شعرخلیل حاوی، ادبیات تطبیقی عربی وفارسی.
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 های شعری نیما یوشیج و خلیل حاوی بررسی تطبیقی درونمایه

 9لیال صادقی نقدعلی 
    چکیده
ساختار و بنیتاد شتعر ستنتی     یوشیج با به چالش کشیدن نیما به مشهور اسفندیاری علی

فارسی، شعر نویی آفرید و پیشگام این فن در ادبیتات فارستی شتد. گرچته در جهتان      
عرب، خلیل حاوی پیشگام شعر نو نبوده، اشتراکاتی در مضامین شتعری ایتن دو دیتده    

شود که وقایع دوران کودکی،  شود. ضرورت پرداختن به این مسئله از آنجا ناشی می می
عه در دوره نوجوانی و جتوانی، فعالیتهتای اجتمتاعی، شکستت عشتقی و      تحوالت جام

های شعری  سبک شعری از جمله اشتراکات این دو شاعر است. اشتراکاتی که در بنمایه
 تحلیلتی استت، متواد    -کند. سبک نگارش این نوشتار توصیفی  گری می ها نیز جلوه آن

 گرفتته  قرار ارزیابی مورد...  و مثالشواهد  و آثار به استناد و استدالل با شده گردآوری
 است.

 ادبیات تطبیقی فارسی و عربی، شعر نیما یوشیج، شعرخلیل حاوی.ها :  كلیدواژه
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بررسی مقایسه ای عناصر داستانی در منظومه خسرو و شیرین هاتفی 

 خرجردی و نظامی گنجوی
1معصومه صادقی  

 چکیده
ی خواهرزاده جامی از دیار خراستان   عبداهلل هاتفی خرجردی از شاعران قرن دهم هجر

است.او  به تقلید از نظامی به خمسه سرایی پرداخته  است.  یکی از این منظومه ها  بتا  
است که ارتباط نزدیکی با اثر نظامی دارد. نظامی گنجوی نیتز  « شیرین و خسرو» عنوان

سترایش   از داستانسرایان قرن ششم هجری برخاسته از مکتب آذربایجانی استت. او در 
 منظومه های غنایی سرامد شاعران بنام ایرانی است.

یکتتی ازآثتتار مشتتهور ایتتن دو شتتاعر   « خستترو و شتتیرین» از آنجتتا کتته منظومتته 
است،شباهتهای داستان نظامی و تاثیر پذیری هاتفی خرجردی درتقلیتد از ایتن داستتان    

استتانی در  درسرایش ماجرای خسرو و شیرین ما را بر آن داشت تا به مقایسه عناصتر د 
این دو منظومه بپردازیم. در این مقاله عناصر داستتانی )پیرنتگ، درونمایته ،شخصتیت،     

 زاویه دید و ...( مورد بررسی مقایسه ای  قرار گرفته است.

 
واژگان کلیدی: مقایسه عناصر داستانی، شعرهاتفی خرجردی و نظامی گنجوی، خسترو  

 و شیرین
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 شنگ و طهمورثبررسی ابیات بحث انگیز پادشاهی هو

 
  1علی صادقی

 
 چکیده

در سه دهه اخیر، شرح نوشتن بر متون ادبی گرچته بتا آب، تتاب فراوانتی رواج دارد،     
شرح نویسی بر شاهنامه نسبت به متون دیگر با تأخیر شروع شد. تعداد شروح شاهنامه 
و  که در دهه اخیر چا  شده است تا حدّ زیادی توانست جبران کننده این کمبود باشد

تالشهای برای فهم آسان این گرانمایه سترگ قابل تقدیر است .شترح   به این دلیل تمامی
شاهنامه شاید به دالیل آسان نمایی ظاهری متن، روشن بودن معتانی ببیشتتر ابیتات در    
محور طتولی وتسلستل روایتی داستتانها، طتوالنی بتودن متتن، آشتنایی ذهتن و زبتان           

لی ایران  به دلیل تعدد جلسات شاهنامه خوانی و ... خوانندگان و شنوندگان با حماسه م
کمتر پژوهندگان و شارحان را به تأمل و غور در تتک تتک ابیتات و واژگتان واداشتته      

کته   از پادشاهی هوشنگ و طهمورث، است.این پژوهش در صدد است با آوردن ابیاتی
ف آسان نمایی اند، نشان دهد که بر خال شارحان متفاوت از یکدیگر آن را گزارش کرده

رو بوده اند و هنوز ابیاتی زیادی از این کتاب بته   متن، نویسندگان با چه سختیهایی روبه
 تحقیق و بررسی نیازمند است. 

 شتترحهای شتتاهنامه، پادشتتاهی هوشتتنگ و طهمتتورث در شتتاهنامه،  :  هااا كلیااد واژه
  شاهنامه پژوهی.
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 ربیبررسی سیر تحو  ادبیات كودكان در ایران وكشورهای ع
 
 9حلوه صالح
 2سعید بزرگ بیگدلی

 چکیده  
شتته رشتدی چشتمگیر داشتته استت وحضتور        ادبیات کودک در ایران در نیم قرن گتذ 

نویسنده وهزاران اثری که در این زمینه خلق شده گویای  این رشد وتحول است.همین 
 توجه به ادبیات کودک در کشورهای عربی نیز گسترده بوده است .

شش شده است به روش توصیفی وتحقیقی سیر این تحول بررستی  در این مقاله کو
شود ونیز رشد ادبیات کودک در ایران وکشورهای عربی در دوره معاصر مورد مقایسته  

 قرار گیرد .

 :ادبیات داستانی کودکان فارسی و عربی، ادبیات تطبیقی کودک ونوجوان.  ها كلید واژه
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 وف و واژگانسازی حرهای هنری خاقانی در تصویرشگرد

 
1پریسا صالحی  

2ناصر نیکوبخت   

 چکیده
کنیم که شاعر به کمک شکل حروف در متون ادب فارسی گاهی به مواردی برخورد می

آفریند. شاعران زند و در عالم خیال تصاویری بدیع و تازه میبه آفرینش ادبی دست می
یده و پراکنده، معنی و از دیرباز در تصویر سازیها با تفکر و خالقیّت خود از حروف بر

-آوردند و از آن برای بیان مقاصد و اهداف خود استفاده متی وجود می مفهوم خاص به

کردند. هدف این پژوهش نشان دادن معانی، ترکیبات و تشبیهاتی است کته خاقتانی از   
 کند.حروف و شکل آنها یا رسم الخط خاصّ آنها استخراج می

 
های هنتری  نایی، تصویر آفرینی در شعر فارسی، جلوه: شعر خاقانی، شعر سهاكلیدواژه

 حروف، در شعر خاقانی.
 

                                                
   parisa.salehi1384@yahoo.com       . دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی0

 n_nikoubakht@modares.ac.ir   دانشگاه تربیت مدرسزبان و ادبیات فارسی . دانشیار 1
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بررسی و تحلیل نماد پردازی در هفت اثر داستانی مصوّر كودک 
 ونوجوان دهه هشتاد

  9سهاد صایغ
 چکیده
نماد پردازی در ادبیّات داستانی نقش مهمّی دارد. انسان اندیشمند، نمتادگرا استت و      

و به صورت نمادین صحبت شود. کودکان نیز از ایتن ویژگتی مستتثنی    دوست دارد با ا
نیستند و بسیاری از مفاهیم انسانی را می توان به صورت نمادین به آنها آموزش داد و با 
عرضه  الگوهای شخصیتی نمادین نکات ارزشمند اخالقی، اجتماعی، فرهنگتی و ... را  

جدولی از انواع نمادها، هفتت داستتانِ    یاد داد. در این مقاله سعی شده است با طراحی
مصوّرِ تخیّلیِ کودکان و نوجوانان را از نظر نمتادپردازی متورد بررستی قترار داد. ایتن      
تحقیق قابل تعمیمم به انواع گونه های داستانی کودک و نوجوان و حتّی بزرگسال بوده، 

به کودک و نوجوانان و راهگشای انتقال مؤثّرِمفاهیمِ مختلف از طریق انواع نمادپردازی 
 است.

نماد در داستان کودک، تصویر پردازی داستان کودکان، نقش نماد درانتقتال   :ها كلیدواژه
 مفاهیم.

 

                                                
 sayeghsohad@yahoo.comادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد یزد  دانشجوی کارشناسی ارشد.  1
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 تحلیل گفتمان انتقادی در حکایات خلد برین دیوان وحشی بافقی

 
 9رقیه صدرائی

 چکیده  
گی توزیتع  این نوشتار جستاری با رویکرد گفتمان شناسانه است که بته بررستی چگتون   

ساختهای گفتمانمدار در سطح متن ، عبارات و جمتالت در حکایتات وحشتی بتافقی     
پردازد تا میزان صراحت و پوشیدگی عوامل زبانی مفاهیم حکایات مورد مطالعه قرار  می
 گیرد.

این مقاله بر مبنای این باور است که توجه به ساخت گفتمانی در بررسی انواع متون 
درک و تفسیر هرچه بهتر آن مؤثر افتد و اینکته گفتمتان چگونته    می تواند در شناخت، 

مداری، هدفمندی، ما را به این نتیجته برستاند کته هتر اثتر       بندی، جهت تواند با نظام می
چگونه با بهره برداری از عوامل زبانی، محتتوا و درونته ختود را در ستاخت فرهنگتی      

 نسلهای مختلف جاودان سازد. 
به ارتباط میان زبانشناسی و ادبیات دارد و با بیان گفتمتان   این مقاله مروری مختصر

و گفتمان شناسی انتقادی و الگوی ون لیوون به تحلیل انتقادی حکایتات حلتدبرین در   
 دیوان وحشی بافقی و اهداف و گزارنماهای آنها می پردازد.

ل عوامت ، گفتمتان شناستی انتقتادی در ادبیتات    ، دیوان وحشی بتافقی  واژه های كلیدی:
 گفتمان در ادبیات

 

                                                
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دنشگاه آزاد واحد دماوند.  1
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 لزوم بررسی شعرهای زیرزمینی در نقدهای دانشگاهی

 9محمدصفایی حبیب لو 
 2علی اصغر بشیری

 چکیده  
شود که با رسوم و باورهای بیشتتر متردم   شعرهای زیرزمینی به نوعی از اشعار گفته می

ی از جامعه چندان همسو نیست؛ اما به دلیل همین نا همسویی و بعضاً شکستتن بستیار  
هنجارهای اجتماعی مورد توجه بخش مهمی از جامعة جوان قرار دارد. این اشعار غالباً 

رستد و غالبتاً در محافتل خصوصتی     در کتابها ومجالت مورد تأیید دولت به چا  نمی
شود و بیشتر در صفحات اینترنتی و یا در قالب برخی از آلبومهای موستیقی  خوانده می

شود. فارغ مدرنیسم و یا شعر ر  عرضه مین شعرهای پستزیرزمینی و با نامهایی چو
از سست بودن و یا استوار بودن برخی از این قبیل اشعار، باید در نظرداشت که خواه و 
ناخواه این اشعار بیانگر افکار و عقاید طیفهایی از جامعته استت و نتزد برختی نیتز بتا       

دلیلی باشد که این قبیل اشعار  توانداستقبال رو به رو شده است؛ همین موضوع خود می
با دید انتقادی در محافل رسمی ادبیات هم مورد توجه قرار گیترد. ادبیتات معاصتر در    
محافل دانشگاهی جایگاه چندانی ندارد و تازه همان مقدار انتدکش هتم در نهایتت تتا     

های چهل تا پنجاه را شامل شود. اگر برخی شعرهای امروز را هم بخواهنتد متورد   دهه
است وجه قرار دهند بیشتر تکیه بر کتابهایی است که در این چند سال اخیر چا  شده ت

مدرنیستم چنتدان در محافتل رستمی ادبیتات متورد توجته قترار         و اشعار ر  یا پست
توجهی انقطاع نقدهای معاصتر از بخشتی از نتبن تپنتدۀ شتعر      گیرد. نتیجة این بی نمی

پیامدهای این انقطاع و بیان ضرورتهای این قبیل شود. در این مقاله معاصر را باعث   می
 بررسیها مورد توجه قرار گرفته است. 

 مدرنیسم و شعر معاصر.شعر معاصر، اشعار زیرزمینی،  پست :ها كلیدواژه

                                                
 safaeihl@gmail.com  . دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه بوعلی سینا      1

 aliasgharebashiri@gmail.com       وعلی سینا. دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه ب 2
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 براسا  نظریه مایکل ریفاتر« هنوزدرفکرآن كالغم»نقدشعر

 
 استاد صفایی

 9رقیه آلیانی

 چکیده
 توان سمبولیسیم راآن میکه در ز بهترین شعرهای شاملواستا« هنوز در فکر آن کالغم»

 شتناختی مایکتل  این مقاله بررسی شعر براساس نظریه نشانه هدف آشکارا مشاهده کرد.
شعر را سطح معنایی و داللت زبانی تقستیم کترد.    پرداز فرانسوی است کهنظریه ،ریفاتر

که نیازمند توانایی زبانی استت؛   پی بردن به معنای ظاهری شعر است سطح معنایی آن،
ولی داللت زبانی، سطح ژرف و عمیق معناست که به توانش ادبی نیازمند است. مطابق 
این نظریه برای دریافت معنای عمیقتر باید به عناصر غیر دستوری متن پی برد تا بتتوان  
 براساس ساختار شعر به معنای باطنی آن دست یافت و همچنتین دریافتت خواننتده را   

 نظریته ریفتاتر در ستاختارگرایی    برای درک داللتهای زبانی نقش مؤثر و فعال می داند.
 و داللت از کل اجزا به دست می آید. ریشه دارد

گتزارش  بنتد اول آن  :استت از دو بند تشتکیل شتده   « هنوز در فکر آن کالغم»شعر 
ست و بنتد دوم  رو شده ا به بیرونی و بیان همان چیزی است که شاعر در بیرون با آن رو

که براستاس نظریته ریفتاتر ستطح اول آن همتان معنتای        آن گزارش درونی شعر است
ظاهری که از سیر خطی متن می توان به معنای ظاهری آن پی برد و سطح دوم آن که با 

« عابدان خستته ختواب آلتود   »و « های سنگی کله»، «سوگوار»عناصر  غیر دستوری مثل 
 کند. نمود پیدا می
به تأویل نشانه شناسی شعر بتر استاس نظریته مایکتل     که  ه در پی آن استاین مقال

بته داللتهتای زبتانی شتعر      ،ه به انباشت و منظومه های توصتیفی ریفاتر بپردازد وبا توج
 دست یابد تا راهی برای دریافت معنا از کل اجزا شود.

امروز سیهای ادبی و شعر فار شعر شاملو، شعر امروز فارسی، نظریه :ها كلید واژه

                                                
1 . sima.9116@yahoo.com 

 

http://WWW.sima.9116@yahoo.com/
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 بازتاب اشارات ترسایی در دیوان وحشی بافقی

 9عسگر صالحی

 چکیده
ای با آیین مسیحیّت در پیونتد استت در شتعر    گونهتلمیحات، اشارات و مضامینی که به
ای دارد و بیشتر تحتت تتأثیر   هایی گوناگون، بازتاب ویژهشاعران فارسی زبان به انگیزه

و کمتر از روایتات شترقی و انجیتل تتأثیر پذیرفتته      قرآن کریم، روایات و تفاسیر است 
است. در شعر وحشی بافقی نیز به پیروی از این سنّت دیرین در ادب فارسی، اشتارات  

ای بازتاب دارد. این جستار، بازتتاب آیتین   گونهو تلمیحات وابسته به آیین مسیحیّت به
ی کرده استت. تجترّد   مسیحیّت و اشارات وابسته به آن را در دیوان وحشی بافقی بررس

بخش مسیحا، طبابت جسمانی و روحتانی مستیح، مرکتبِ عیستی، بتت      مسیح، دم جان
ترسا، دیر ترسایان، روح القدس، مریم و ... از جمله اشارات و تلمیحات وابسته به آیین 

 مسیحیّت در دیوان اوست. 

 وحشی بافقی، مسیح و اشارات ترسایی در شعر فارسی.كلیدواژگان: شعر
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 ررسی بازتابِ مفاهیم و اصطالت نقد ادبی ب

 در شعر بید  و كلیم شناسیو سبک

  9عسگر صالحی

  2رادپیام فروغی

 چکیده
بک هندی یکی از مهمترین سبکهای شعرِ فارسی است کته در ایتران و هنتد جریتان     س

داشت. از مهمترین ویژگیهای شعریِ شاعران این سبک، پرداختن به مباحث نقد ادبی و 
هتای  توان گفت شاعرِ سبک هندی، منتقد ادبی است که دیدگاهشناسی است. میسبک 

 است و بیدل و کلیم از جملته بالغیِ خود را در قالبِ یک مصرع یا یک بیت بیان کرده
این شاعران هستند. این دو شاعر بزرگِ ستبک هنتدی بتا وجتود تربیتت یتافتن در دو       

و منتقد ادبیدر اغلب موارد، دیدگاهی یکسان  جایگاه مختلف در نقشِ شاعرِ نظریّه پرداز
ای هتای ارزنتده  رزیابی و نکتته ستنجی  دارند؛ هر دو با دقایق شعری  آشنا بودند و به ا

آفرینتی  ، و در برخی موارد از اصتطالحات ادبتی مضتمون   فنون شاعری پرداخته درباره
بیدل و کلتیم،   اند. در این پژوهش، کوشش شده است با آوردن شواهدی از اشعارکرده

شناسی، و سپس به ابتدا به اثبات آشنایی این دو شاعر با فنون نقد ادبی و مباحث سبک
 های این دو شاعر بزرگ پرداخته شود.  تحلیل و ارزیابی دیدگاه

 
 : سبک هندی، شعربیدل، شعرکلیم، نقد ادبی، سبک شناسی.هاواژهكلید

                                                
 asgarsalahi@yahoo.com       اردبیلیزبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق استادیار  . 1
 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلیدکتری دانشجوی .  2
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 عناصر و شخصیتهای اساطیری ایران 
 حشی بافقیدر شعر و

  9عسگر صالحی
 2نرگس مرادگنجه 

 چکیده
الدین محمد وحشی بافقی شاعر نامدار ایرانتی ستدۀ دهتم استت. حیتات      موالنا شمس

شاعری این مرد پاکباز، حستاس، خرستند و بلنتد همتت دستتخوش حتوادث معمتول        
روزگار خود نشد و وی در آن روزگار آشتفته ادبتی بتا زبتانی ستاده و روان بته بیتان        

 ها و احساسهای رقیق شاعرانه خود پرداخت. شهاندی
شود با توجه بته وضتعیت سیاستی و ادبتی روزگتار او کته        در این نوشتار سعی می

پرداختن به مضامین و عناصر و اشخاص اساطیری ایران در اشعار شاعران کمتتر محتل   
 «وحشتی بتافقی  »توجه بوده است، میزان و چگونگی به کار گیری این عناصر در دیوان 

بررسی، و به این طریق تا حدودی جایگتاه او بته عنتوان احیتاگر زبتان و ادب ایرانتی       
 یادآوری شود.

 
 اساطیر ایرانی و شعر ، وحشی بافقی، مکتب واسوخت، شعر دوره صفوی. كلیدواژگان:
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 كاركرد و اهمیت ادبیات تطبیقی پایداری

 9سهیال صالحی مقدم
 چکیده  

ای است که می تواند درحوزه ادبیات پایداری  میان رشتهنقد تطبیقی ادبیات،  رویکردی 
وارد شود. با توجه به نظریه های گوناگون در نقد ادبی معاصر مانند  نشتانه شناستی و   
انواع آن ، گفتگومندی ، روایت ، گفتمان قدرت ، پسا استعماری ) با درنتگ بتر نظریته    

د معمول خود، که بررسی آثار اسپیواک ( و مطالعات فرهنگی ، مطالعات تطبیقی از رون
رود و به گونه ای  گذارد، فراتر می دو شاعر یا نویسنده است که یکی بر دیگری تأثیر می

 شود که می توان آن را ادبیات مقایسه ای نامید. . گر می جلوه
نویسنده در این مقاله برآن است تا این تحول بزرگ را در نقد تطبیقی تبیتین کنتد و   

عامل ادبیات پایداری ایران و جهان ) با تأکید بر ادبیات پایداری جهان بویژه چگونگی ت
اسالم ( را مورد بررسی قرار دهد . در این تحقیق دو روش مطرح شده استت: ادبیتات   
مقایسه ای به عنوان دیدگاهی برخاسته از گفتگومندی و چند آوایی ) تأثیر و تتأثری در  

دیدگاهی همستان بینامتنیتت و نقتد شتبکه ای      بین نیست(. ادبیات مقایسه ای به عنوان
گونه خوانش و بررسیهای مقایسته ای و شتبکه ای درآثتار ادبتی در      معنایی اهمیت این

گاه نمودار می شود که تأثیر آن در فرهنگ جوامع بشری و نته   حوزه ادبیات پایداری آن
ی بتاز  فقط در یک سرزمین ، پدیدار شود و گره های متعتدد ی بترای فهتم متتون ادبت     

 خواهد شد. 
 

جایگاه ادبیات تطبیقی در ادبیتات پایتداری، ادبیتات پایتداری و نظریتات       :ها كلیدواژه
  جدید، کارکرد و اهمیت ادبیات پایداری در حوزه نقد جدید.

                                                
 . استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا )س( 1
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 مرگ و معاد در شعر سهراب سپهری و جمیل صدقی الزهاوی

 9سهیال صالحی مقدم                                                         
 فاطمه نگاری  

 چکیده  
انسان  در باره آغاز و انجام جهان و معاد و غایت هستی ، همیشه اندیشیده استت؛ لتذا   
بخشی از فلسفه به این موضوع اختصاص دارد و فالسفه و اندیشمندان جوامع بشری به 

ی شبکه ای، یکتی از  این مهم پرداخته اند . ادبیات مقایسه ای در حوزه تحقیقات بینامتن
شاخه های نقد ادبی است و می توان آثار ادبی را بدون تأثیر و تأثر مستقیم صاحبان آثار 

 بر یکدیگر از این طریق مورد بررسی قرار داد.
ه.ش( و 133۱-138۱در این جستار ، اشعار سهراب سپهر ی ، شاعر معاصر ایران ) 

م( ازاین دیدگاه با هم مقایسه شتده  1۱3۱جمیل صدقی الزهاوی شاعرمعاصر  عراق ) و.
نتیجه اینکه ، اندیشه قیامت و معاد در افکار سهراب سپهری با اندیشه مرگ آغاز  است .

می شود . در دوره آغازین با یأس فلسفی همراه است و در دوره پختگی فکری ، مرگ 
شمردن دم را او فکرغنیمت  را آغاز زندگی تازه می بیند؛ یعنی بقا ، بیکرانگی و ابدیت.

 در شعرش مطرح می کند . ایمان او به بهشت ، نشانه ایمان  به معاد و روز قیامت است
و رسیدن به بهشت یعنی رسیدن به خدا . دوزخ نیز در اشعار او با تصویر سترگردانی ،  

 داغی و زهر دوزخی جلوه گر می شود . زبان سهراب زبانی استعاری است .
در مورد قیامت نظریات متفاوتی هست ؛گاهی ایمان  در شعر جمیل صدقی الزهاوی

به نشر و برخاستن  از گور در قیامتت استت و گتاهی نفتی روز قیامتت . شتعر او در       
موردمرگ نیز با تناقضاتی همراه است که نشاندهنده شک فلسفی اوست . او به توصیف 

 ای می دهد . اهمّیّت ویژه

 عرشت رگ و معتاد در شتعر فارستی وعربتی،     ای و تطبیقی، مت  ادبیات مقایسه كلیدواژه :
 سهراب سپهری، شعرجمیل صدیق الزهاوی، ادبیات ایران وعرب.
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پذیری امام خمینی )ره( و حزین الهیجی از حافظ در موسیقی تأثیر
 براسا  نظریه ترامتنیت كناری )ردیف(

 9سهیال صالحی مقدم                                                         
  2اكرم امیری

 چکیده  
ردیف، یکی از اجزای موسیقی کناری است و عبارت است از یک کلمه یتا بیشتتر کته    
مستقل باشد در لفظ و بعد از قافیه اصلی به یک معنی تکرار شود. از آنجا که ردیف را 
ایرانیان ابداع کرده اند، در موسیقی شعر فارسی جایگاه ویژه ای دارد. امام خمینتی )ره(  

اند  حزین الهیجی در غزلیّات شان از خواجه حافظ تأثیر پذیرفته اند و غزلیّاتی سرودهو 
که هم از نظر بحور و اوزان و هم از نظر قافیه و ردیف به غزلیّات حافظ نزدیک شتده  

 اند.
پردازد  بینامتنیت، نظریه ادبی معاصر، به چگونگی تعامالت گوناگون زبانی و فرهنگی می

 یین ساختارگرایانه این نظریه در چهارچوب تعامالت متنی است.و ترامتنیت، تب
در این مقاله تمامی غزلیّات امام خمینی )ره(، حزین الهیجی و حتافظ براستاس نظریته    
ترامتنیت مورد بررسی قرار گرفت. در پایان مشخّص شد که در شعر امام )ره( و حزین 

سیقی شعر )مجموع وزن و قافیته و  از عناصر شعری غزلیّات حافظ مانند بن مایه ها، مو
ردیف( بهره فراوان برده اند و چون موضوع مقاله نگاه ویژه به موسیقی کنتاری ردیتف   
است، نحوه تعامل امام خمینی )ره( و حزین الهیجتی بتا ستنّت شتعری حتافظ تقریبتاََ       
یکسان ارزیابی شد، چنانکه هتر دو، غزلیّتات متردّف ستروده انتد و بعضتی از ردیفهتا        

ک هستند ولی ابداعات و نوآوری هایی در انتخاب ردیف هم دیده متی شتود. در   مشتر
مجموع از نظر تأثیر پذیری در ردیف، شعر امتام )ره( نستبت بته شتعر حتزین درصتد       
بیشتری را به خود اختصاص داده است هر چند که حزین در مواردی چون استتفاده از  

 ی گرفته است. ضمایر و حروف اضافه به عنوان ردیف، تأثیر بیشتر
غزل، موسیقی کناری، ردیف، ترامتنیت، امام خمینی)ره(، حتزین الهیجتی،    :ها واژهكلید

 حافظ.
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 كاربست مفهوم واقعیت استعاره ای در تبیین نسبت 
 تاریخ و ادبیات در متون و ادبیات قرون نخستین اسالمی
 )نمونه موردی، بازخوانی ماجرای قتل متوکل در مروج الذهب مسعودی(

 9 زهیر صیامیان گرجی
 چکیده  

نسبت بین تاریخ و ادبیات از موضوعاتی است که در رویکردهای نقتد ادبتی متتأخرتر    
مورخ به دنبتال   مورد تأمل جدی قرار گرفته و به سنت فکری خاصی تبدیل شده است.

قابتل فهتم از آن    یکته بتوانتد داستتان    یا وهیبه شت  دادهاستیاز رو یا ساختن مجموعه
قابتل فهتم    یطرحت  ایت با ستاختار   نینماد ییکه فحوا و معنا ییدادهایکند. رواستخراج 
این در حالی است که به نظر می رسد شناخت واقعیت گذشتته در قالتب    «.کنندعرضه 

تاریخ در میراث فکری و فرهنگی ایران دوره اسالمی در همین نسبت فهمیده می شد و 
واقعیت عینی رویدادهای گذشته بویژه مرز روشنی بین مورخ و ادیب و ادعای شناسایی 

ایرانی وجود نداشت. شاهد  -در دوره های نخستین تکوین سنت تاریخ نگاری اسالمی 
مثال آن تولید آثاری ماننتد اخبتارالطوال دینتوری و متروج التذهب و معتادن الجتوهر        
مسعودی است که به رغم اینکه محتوای آنها رویدادهایی مربتوط بته گذشتته و تتاریخ     

به خصتوص    ت در رویکرد و فرم بیان نمی توان آنها را در قالب آثار تاریخ نگارانهاس
قرار داد. در این مقاله تالش متی   بر اساس مبناهای معاصر و رایج از آثار تاریخ نگارانه

، رابطه ادبیات و تاریخ در دیدگاه و اثر مسعودی «واقعیت استعاره ای»شود با طرح فکر 
رد و به عنوان نمونه موردی ماجرای قتل متوکل عباستی در متروج   مورد بررسی قرار گی

 الذهب و معادن الجوهر از این زوایه واکاوی شود.

رابطه تاریخ و ادبیتات، واقعیتت استتعاره ای در تتاریخ و ادبیتات، متروج        ها: واژهكلید
 الذهب مسعودی

                                                
 zohairsiamian@yahoo.com ت علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی،آعضو هی . 0
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 بررسی اشعار نیمایی و سپید محمدعلی بهمنی

 9قدرت اله ضرونی

 چکیده
ای کته بحتق او را از    نام محمدعلی بهمنی با قالب غزل گتره ختورده استت بته گونته     

اند. اساساً  بیشتتر هنتر و محبوبیتت محمتدعلی بهمنتی در       سرامدان غزل معاصر نامیده
استت و بتا    یی است که از همه لحاا سیر تعادلی خویش را حفتظ کترده    سرودن غزلها

یند و مخاطب شعر را به سوی خویشتن نش می  جوش و خروشی عاطفی، سخت در دلها
شک نتام بهمنتی    غزل نو را نام ببریم، بی  خواند. اگر بخواهیم چند شاعر برجسته فرا می

گیترد. امتا بهمنتی در     در کنار بزرگانی همچون حسین منزوی و سیمین بهبهانی قرار می
از غزلیتات   رسد کمتر کنار غزل، دارای اشعار نیمایی و سپید زیادی است که به نظر می

توجه شده است. با اینکه نام بهمنی با قالب غزل گره خورده، واقیعت این است   به آنها
ی خاصتی   نیز تواناییهتا  -اگر نه بخوبی غزل  -ی آزاد  که وی در سرودن شعر در قالبها

پژوهشی است در شعرهای آزاد محمدعلی بهمنی و در آن ستعی شتده     دارد. این مقاله
ی این تحقیتق   ها ی آزاد نیز به تصویر کشیده شود. یافته شاعر در قالبها است جایگاه این

دهد که بهمنی در سرودن اشعار نیمایی و سپید نیز طبعتی غترا و ذهنتی پویتا      نشان می
دارد؛ اما این اشعار تحت تأثیر بالِ نیرومند غزلسرایی وی در غبار کم توجهی فرو رفتته  

 است. 
 

 ارسی، اشعار محمد علی بهمنی، بهمنی و شعر نیمایی.شعر امروز ف  ها: واژهكلید
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 سیمای زن در رمان شوهر آهو خانم و الثالثیه 

 )جلد او : بین القصرین(
 
 9حنان محمد موسی طاحون
 2ناصر نیکوبخت
 5غالمحسین غالمحسین زاده
 4كبری روشنفکر

 چکیده
هتو ختانم   شتوهر آ »در این مقاله کوشتیده شتده استت نقتش زن در رمتان ایرانتی       

بررستی و تحلیتل، و   « بین القصرین نجیب محفتوا »و رمان مصری « محمد افغانی علی
عالوه بر بررسی شگردهای هنری رمانها بته شتیوه شخصتیت پتردازی و نتوع اندیشته       

 ها درخصوص جایگاه زن پرداخته شود. ن پدیدآورندگان آ
حقیتق حتاکی   ای است و نتیجته ت  تحلیلی با رویکرد مقایسه-روش تحقیق، توصیفی

ای مردستاالر،   اصلی این رمانهای زنتانی هستتند کته در جامعته     های است که شخصیت
آمیز به آزادی، آرزوها، عالیق و امیال آنان  تحت ستم هستند؛ این جوامع با نگاهی تحقیر

کنند. از آنجا که نویسندگان ایرانی و مصری  نگرند و حق و حقوق آنان را پایمال می می
رفت و پسرفت میهن ایمان دارند و رعایت حقتوق زنتان بتا بته تصتویر      به موازات پیش

شود و با طراحی زن آرمانیشان  کشیدن ستمی که بر آنان از سوی مردان و جامعه روا می
این جامعته را زیتر     شوند، ارزشهای نامتعارف ای که برای او قائل می با مشخصات ویژه

 خوانند.  زنان فرا می برند و جامعه را به بازنگری درباره سؤال می
 
محمد افغانی، داستانهای نجیب  زن در رمان فارسی و عربی، داستانهای علیها:  واژهكلید 

 القصرین. محفوا، رمان شوهر آهو خانم، رمان بین
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 نویسی عصر مشروطه بر سادگی نثرتأثیر سفرنامه

 9سکینه طالب زاده
 چکیده

 و ستادگی  جهتت  از و استت  شتده  تعتددی م تحتوالت  دچتار  تتاکنون  ابتتدا  از فارسی نثر 
 ستادگی  از را آن منحنتی  تتوان  می که ای گونه به است گذرانده را مختلفی مراحل پیچیدگی

 تا نثر های دگرگونی. کرد ترسیم سادگی سوی به تکلف و پیچیدگی از سپس و پیچیدگی به
نویستی   ادهس به گرایش. است دوره هر سیاسی -اجتماعی حوادث از گرفته الهام زیادی حد
 از یکتی  و استت  بتوده  نویستندگان  و ادیبتان  توجته  متورد  نثر مختلف های دوره طول در

  نویسی ساده به گرایش این. هست نیز معاصر ی دوره در نثر مختلف انواع ویژگی بارزترین
 هتم  آن و گرفتت  قترار  کتارگزاران  و نویسندگان از برخی توجه مورد قاجار عصر اواخر از
 ایجتاد  در متعتددی  عوامل و بود، داده رخ ایران  ی جامعه در که بود رفیشگ تحوالت پیامد
  :است زیر قرار به آنها مهمترین که بودند مؤثر تحوالت این

 ی ترجمته  ، دارالفنون ی مدرسه تأسیس نویسی، روزنامه گسترش چا ، صنعت رواج
 و رواج و جدید دنیای با آشنایی و اروپا به دانشجویان از ای عده اعزام فرنگی، آثار و کتب

  .نویسی سفرنامه گسترش
 طتور  به شد؛ ایران به اروپا تمدن مظاهر ورود موجب آنکه از غیر باال عوامل از کدام هر
 میتان  ایتن  در. شتد  نیتز   نویستی  ستاده  سمت به نثر سوق موجب مستقیم غیر یا و مستقیم
 درج بتا  آنهتا  ویستندگان ن اینکته  جهتت  بته  هتم  برخوردارند؛ ای ویژه اهمیت از ها سفرنامه
 ایتن  اینکته  هتم  و کردنتد  کمتک  جامعته  اذهتان  بیداری به ها، سفرنامه این قالب در مطالبی
 از گیتری  بهتره  بتا  آنهتا  نویستندگان . شدند نثر سادگی باعث مشروطه، عصر در ها، سفرنامه
 را راهتی  ترتیتب  بتدین  و ، پرداختند خود های شنیده و ها دیده شرح به ساده و روان زبانی
 جتز  چیتزی  راه آن و بتود  گرفتته  قترار  توجته  متورد  قبتل  زمانی اندک از که کردند هموار
 ی شتیوه  شتدند؛  نثتر  تحتول  باعتث  ختود  عصر در اینکه از گذشته اینان. نبود نویسی ساده
 در مشروطه دوران از بعد  های نوشته که معنی بدین دادند، قرار آیندگان فراروی را نیکویی
 تحتت  -استت  شتده  نوشته معاصران توسط که هایی سفرنامه جمله از -مختلف  های مقوله
 . اند شده نوشته ساده و روان زبانی با و اند؛ بوده ها سفرنامه این تأثیر
 

 سفرنامه، ادبیات عصر مشروطه، ساده نویسی ها: كلیدواژه

                                                
 ارشد زبان و ادبیات فارسی، ارباب جمعی آموزش و پرورش فارس. شناسی. کار 1
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 در نظریه موالنا و ژاک الكان« نظم نمادین و جهان امر واقع»

 9قدرت اهلل طاهری                                                        

 چکیده
امکتان پتذیر   « زبتان »ابطه شعورمندانه آدمی با هستی با تمام گستره آن، تنها از طریتق  ر

است؛ به گونه ای که می توان گفت در فقدان زبان، هستی به هیأت توده ای بی معنا در 
نحله های فکری و فلسفی، این توانش ویژه  می آید. به دلیل اهمیت وافر زبان، در همه

آدمی در مرکز توجه فالسفه قرار گرفته است و حتی کسانی که علتی الظتاهر آن را بته    
طور مشخص در زمره مسائل خود قرار نداده اند، از اینکه به صورت تلویحی به ماهیت 

نتی، موالنتا جتالل    و کارکرد زبان بپردازند، چاره ای نداشته اند. در بین اندیشمندان ایرا
الدین بلخی اگر چه فیلسوف زبان نیست، امتا در بیتان اندیشته هتای فربته و تجتارب       
شهودی منحصر به فرد خود به ناچار با زبان، امکانات و محدودیت های آن مواجه می 

کالمی خود نظریته هتای تلتویحیِ زبتانی مهمتی       -شود و در ال به الی مباحث عرفانی
قایسه با نظریه های اندیشمندان معاصر در حوزه فلستفه زبتان   مطرح می کند که قابل م

و « نظتم نمتادین  »است. در این پژوهش، آرای زبانی موالنا با نظریه ژاک لکتان دربتاره   
و ارتباط آن دو تحلیل شده است. موالنتا، ضتمن اینکته بته دو عتالم      « جهان امر واقع»

ن( قائل است، بر نابسندگی زبان در پیشازبانی )جهان امر واقع( و عالم زبانی )نظم نمادی
تبیین جهان امر واقع پیش از اندیشمندان غربی پی متی بترد و ضتمن اینکته، اقتتدار و      
تسلط زبان را بر آدمی می پذیرد و مانند هایدگر خروج از زبان را ناممکن می داند، در 

و در ایتن  عالم کشف و شهود و فرورفتن در عالم ناخودآگاه از اقتدار زبان می گریتزد  
 را تجربه می کند.« بیانِ بی زبان»عالم، آروزی 

 
 فلستفه زبتان، زبتان شناستی، نظتم نمتادین، جهتان امتر واقتع، موالنتا،           :هاا  هواژكلیاد 

 ژاک لکان         
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 درونمایه و بنمایة داستانهای موالنا
 )با محوریت شخصیت سلطان محمود غزنوی(

 9نو زهرا سادات طاهری قلعه

 چکیده
مقاله برآنیم تا با بررستی ستاختار و محتتوای داستتانهای موالنتا الگوهتایی دربتارۀ         در این

درونمایه و بنمایة این داستانها با محوریت شخصیت محمود غزنوی عرضته کنتیم. در ایتن    
تحلیل الگوهایی برای بررسی شخصیت محمود غزنوی عرضه شد استت. روش گتردآوری   

لوی و استخراج داستانها و حکایاتی استت کته محمتود    ها در این مقاله، بررسی آثار مو داده
غزنوی و گاهی ایاز در آنها حضور داشته است؛ سپس داستانهای مورد تحلیل قترار گرفتت   
و الگوهایی معرفی شد. دستیابی به این الگوها در شناخت داستانها و نقاط مشتترک آنهتا و   

ای برخوردار است. در این بررستیها   میزان تکرارپذیری هر درونمایه و بنمایه از اهمیت ویژه
ها، زاویه دید نویسنده، روایت، نوع داستتانپردازی   گاه نمودهایی از محتوا، کارکرد شخصیت
ای در حتوزۀ   کنتون مقالته   شود. بر اساس پژوهشها تا و مفاهیم و معانی هر داستان آشکار می

استت. البتته    ه نشتده  بررسی درونمایه و بنمایة حکایات و داستانهای محمود غزنتوی نوشتت  
پژوهشهایی صورت گرفته است. در ایتن نوشتتار    iدربارۀ بررسی ساختار و محتوای داستان

منثوری( که پیش از این به نگارش در آمده نیتز پرداختته    -)منظوم  به حکایت و داستانهای
شده است. در نهایت مشتخص شتد گترایش نویستندگان در پترداختن بته ابعتاد عاشتقانة         

ها است که بیشتتر در آثتار عطتار و مولتوی      ود و ایاز بیش از سایر درونمایهشخصیت محم
نمود یافته است.. در تمام داستانها منظور شاعران و نویسندگان طترح موضتوعات عرفتانی    
نبوده است؛ گاه هدف، بیان ویژگیهای سیاسی شخصیت سلطان محمود است. بعتد از ایتاز،   

گیرند کسانی چون گتدا، دیوانته،    ان محمود قرار میبیشترین بنمایة اشخاصی که مقابل سلط
فتروش و   بیز، گلخنی، خارکش، خونی، پیرزن، مظلتوم، هیتزم   نمک فروش، زن عاشق، خاک

هتای گونتاگون بته     توان از دیدگاه های این پژوهش نشان داد که می دادخواه هستند. یافته زن
ی کته طتی مقالته بیتان     این شخصیت پرداخت و ویژگیهای داستانی و نکات بستیار دیگتر  

 شود، نشاندهندۀ توان نهفته در داستانهای فارسی است می

شخصیت پردازی در ادبیتات کالستیک فارستی، بررستی داستتانهای مثنتوی        ها: كلیدواژه 
 موالنا، شخصیت سلطان محمود غزنوی در ادبیات فارسی.

                                                
  Zahrataheri14@yahoo. com فارسی دانشگاه خوارزمی ارشد زبان و ادبیات کارشناس 1 .
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 نگاهی به استعاره در اخبار بر پایة الگوی شناختی لیکاف

 9نو ات طاهری قلعهزهرا ساد

   چکیده
در این مقاله قصد این است تا از دیدگاه شناختی استعاره در خبرهای رادیوی جمهوری 
اسالمی ایران معرفی گردد. زبانشناسی شناختی از گرایشهای جدید زبانشناسی است که 
روشهای مؤثری برای تحلیل متون مختلف عرضه کرده است. نظریة استعاره را نخستین 

، جورج لیکاف از نظریات مهم زبانشناختی دانستت. زبانشناستان شتناختی بتر ایتن      بار
باورند که کاربرد استعاره، تخطی از قواعد کنش زبانی نیست؛ بلکه ابزاری است کته از  

توان مفاهیم انتزاعی و پیچیده زبانی را در قالب مفتاهیم عینتی و ملمتوس     طریق آن می
ه مردم جاری است. در این پتژوهش، کته بته شتیوۀ     تصور کرد. استعاره در زبان روزمر

توصیفی و بر پایة الگوی شناختی لیکاف صورت گرفتته استت بته دلیتل تتأثیر فتراوان       
ایم. در مرحلة اول عبارات،  استعاره در اخبار، تحلیلی از اصطالحات و ترکیبات آن داده

ه تمتامی متوارد   آوری شد. در این مرحله ب اصطالحات و ترکیبات در اخبار رادیو جمع
پرداخته شد؛ چه آنهایی که کاربرد استعاری داشت و چه آنهتایی کته کتاربرد استتعاری     
نداشت؛ در این میان موارد کاربرد استعاری که موضوع اصلی پژوهش بود مورد بررسی 
قرار گرفت. در مرحلة بعد بسامد کاربرد آن از نظر کمی بررستی شتد. از لحتاا کیفتی     

ی و مفهومی نیز به استعاره پرداختیم و آنهتا را بتا توجته بته بافتت      های زبان یعنی جنبه
 خبرها مورد بررسی قرار دادیم. واژی به کار رفته در ساخت -نحوی

 
، اخبار رادیو و نظریات ۴، لیکاف3، استعاره درزبان خبر2زبانشناسی شناختیها:  كلیدواژه

 زبان شناسی.

                                                
Zahrataheri14@yahoo.com کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوار .1 زمی  

2
 Cognitive Linguistics 

3
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 تحلیل ساختارگرایی اساطیری در داستان 

 ریدون و پسرانشف
    9شیرزاد طایفی

 2الناز خجسته                                                 

  چکیده
، در صتدد استت   «فریتدون و پسترانش  »این پژوهش با بررسی ستاختارگرایانة داستتان   

الگو و ساختارگرایی را بررسی کند و نشان دهتد کته تتأثیر کتدام دستته از       ارتباط کهن
دهنتدۀ   وجود آورده و عناصر شکل متنی، ساختار اساطیری این داستان را به نعوامل درو

 است.روایت داستان کدام 
رسد این روایت داستانی، عالوه بر آشکار  نظر می از این رو با توجه به بررسیهای به

« پرستی وطن»و « گرایی ملّی»ساختن محورهای اندیشة باستانی، عناصر و مضامینی مانند 
در ستاختار  « گرایتی  روح ملّتی »ستازد و   مطترح متی  « برادرکشتی »قالب استطورۀ  را در 

 اساطیری داستان، تأثیر بنیادینی بر جای نهاده است. 
 

: ستاختارگرایی و استطوره، روایتت برادرکشتی در استطوره، داستتان       واژگان كلیدی
 تور. و  فریدون و ایرج در داستان سلم 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
 عضو هیأت علمی دانشگاه علّامة طباطبایی. . 1

 کارشناس ارشد دانشگاه الزهراط. . 2
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 ندگیشکر تلخ، نمایش پارادوكس ز

 )نگاهی به شگردهای طنزپردازی در رمان شکر تلخ اثر جعفر شهری(

 9مولود طالئی

 چکیده
شکر تلخ به عنوان مشهورترین رمان جعفر شهری از حیث درونمایه و ساختار، اهمیت 
قابل توجهیدارد. این کتاب ضمن توصیف فضای ایران و مسائل اجتماعی آن در سالهای 

دودیت و رنجهتای زن ایرانتی در قالتب زبتانی ختاص      به محت « هت. ش 133۱ _12۱۴»
 پردازد.  می

تلخی درونمایة رمان سبب شده است نویسنده برای جذاب کردن اثر ختود از زبتان   
طنز بهره گیرد و به نوعی مصائب حاکم بتر جامعته را از طریتق ستخره کتردن مستائل       

 عرضه کند؛ طنزی که تلخی آن در سراسر کتاب احساس می شود. 
ن جستار برآنیم ضتمن نتیم نگتاهی بته ویژگیهتای اصتلی رمتان شتکر تلتخ،          در ای

 شگردهای طنز پردازی جعفر شهری  را  در سطوح مختلف در این اثر مشخص شود. 
 

زبتان عامیانته در   ، رمان شکرتلخ، جعفر شهری، طنتز پتردازی در فارستی   ها:  كلیدواژه
 . داستانها
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 نقش موضوع و مخاطب در شعر خاقانی

 *یدون طهماسبیفر

 چکیده
کلیم کاشانی از شاعران برجستة عهد صفوی است که به سبب آفرینش تصویرهای نو و 

ستان   ها که به خلق معنی و مضمون تازه و بکر نامبردار است. وی با پرداختن به موتیف
هایی را  دهند، تصویرها و مضمون فرزندان او هستند و تار و پود خیال وی را تشکیل می

بخشیده که دربردارندۀ بینش وی به جهان پیرامون خویش است.شعر کلیم آکنده زندگی 
های فلسفی و غنایی او است که به یأس فلسفی منجر شده و بسامد چشمگیر  از اندیشه
ای است. اعتقاد بته خرافته بخشتی از باورهتای      آلود بیانگر چنین اندیشه های غم موتیف

وی نمود یافتته استت.کلیم بته تتأثیر اجترام       عصر او است که در شعر کلیم و مردم هم
آسمانی در سرنوشت انسان معتقتد بتوده و نیتک و بتد زنتدگانی را از گتردش ستپهر        

ای برای تصویرسازی ادبی و شاعرانة وی با بهره جستن از  دانست و این بینش زمینه می
 هایی همچون آسمان، روزگار، دهر و ... بوده است. موتیف

 
 فارسی،  سبک هندی،  کلیم کاشانی، موتیف، گردون و ... . شعرواژگان كلیدی: 

                                                
*
          drftahmasbi47@gmail.comاستادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر 
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 های تأثیرگذار در سرنوشت انسان بررسی موتیف

 در شعر كلیم كاشانی

 *9فریدون طهماسبی
 **2فروغ میرزایی

 چکیده
کلیم کاشانی از شاعران برجستة عهد صفوی است که به سبب آفرینش تصویرهای نو و 

ستان   ها که به نامبردار است. وی با پرداختن به موتیف خلق معنی و مضمون تازه و بکر
هایی را  دهند، تصویرها و مضمون فرزندان او هستند و تار و پود خیال وی را تشکیل می

زندگی بخشیده که دربردارندۀ بینش وی به جهان پیرامون خویش است.شعر کلیم آکنده 
منجر شده و بسامد چشمگیر های فلسفی و غنایی او است که به یأس فلسفی  از اندیشه
ای است. اعتقاد بته خرافته بخشتی از باورهتای      آلود بیانگر چنین اندیشه های غم موتیف

عصر او است که در شعر وی نمود یافتته استت.کلیم بته تتأثیر اجترام       کلیم و مردم هم
آسمانی در سرنوشت انسان معتقتد بتوده و نیتک و بتد زنتدگانی را از گتردش ستپهر        

ای برای تصویرسازی ادبی و شاعرانة وی با بهره جستن از  ین بینش زمینهدانست و ا می
 هایی همچون آسمان، روزگار، دهر و ... بوده است. موتیف

 
 شعر فارسی،  سبک هندی،  کلیم کاشانی، موتیف، گردون و ... .واژگان كلیدی: 

                                                
          drftahmasbi47@gmail.comاستادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر. 1

 آزاد اسالمی واحد شوشتر فارسی دانشگاه ادبیّات و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان.2
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 نقدی بر شخصیت پردازی در تاریخ بیهقی

 هقی()معرفی محمود نامهای تاریخ بی

 9دهیسرا طهماسبی زا

 چکیده
نویسنده در این مقاله با استناد به تاریخ بیهقی به معرفی برخی شخصیت های مهتم آن،  
وبا بیان مفهوم شخصیت به معرفی صفات فردی اشخاص می پردازد  وبا آوردن شتاهد  
یتن  مثالهایی، تاریخ بیهقی را در ردیف کتبهای تاریخی ادبی جای می دهد. از آنجا که ا

تحقیق به گذشته مربوط است از فن تحقیتق در روش تتاریخی بته شتیوه کتابخانته ای      
استفاده، ومطالب آن از منابع اولیه  به روش فیش برداری  از اسناد استخراج شده است 

. 
شخصیت های تاریخ بیهقتی، ستلطان محمتود در تتاریخ بیهقتی، محمتود        ها: کلید واژه

محمود بیگ در  ی در تاریخ مسعودی،حاجب در تاریخ بیهقی، محمود قاض
تاریخ بیهقی ، محمود طاهر در تاریخ مستعودی ، محمتود وراق در تتاریخ    

 بیهقی ، محمودک در تاریخ مسعودی.
 
 
 
 
 

                                                
 کارشناس ارشد ادبیات فارسی استان مرکزی اراک آموزش و پرورش ناحیه یک.  1
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مقایسة وصف طبیعت در اشعار منوچهری و سعدی از دیدگاه 

 بالغی )تشبیه و استعاره (
 حسین ظریفی  

 9دكتر سیدمهدی رحیمی

 چکیده
جستار، تصویرآفرینیهای بالغی سعدی و منوچهری دربتارۀ طبیعتت بتا نگتاهی     در این 

تطبیقی، بررسی شده است تا با این رویکرد، جزئیات ناشتناختة آثتار ایتن دو شتاعر از     
دیدگاه سبکی بیشتر و بهتر نمایان شتود. وصتف طبیعتت، کته بختش مهمّتی از شتعر        

ق قرار گرفته است. بر اساس منوچهری و سعدی را به خود اختصاص داده، محور تحقی
این تحقیق، مشخص شد که منوچهری شتاعری ایماژیستت استت کته در توصتیفاتش      
تصویر بر محتوا غلبه دارد و اغلب توصیفات او آفاقی و محسوس است. او در استتفاده  
از عناصر طبیعی، بیشتر به تشبیه و استعاره نظر دارد. سعدی شیرازی نیز مانند منوچهری 

طبیعت بیشتر از تشبیه و استعاره   استفاده میکنتد؛ هرچنتد در توصتیفاتش    در توصیف 
بیش از منوچهری به جانب امور معقول متمایل است و تصتویر را بترای تصتویر نمتی     
 آورد در حالی که استفاده از عناصر طبیعت در شعر منوچهری بیش از سعدی است. 

 
ال در شعر منوچهری، بالغت و وصف طبیعت در شعر فارسی، عناصر خیها:  كلید واژه

 تشبیه و استعاره در شعر منوچهری و سعدی.
 

                                                
   smahdirahimi@gmail.com استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند.  1
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 های تصویری درمثنوی، رویکردی شناختی طرحواره

 9حیات عامری
 چکیده

های تصویری، که از مهمترین مفتاهیم زبانشناستی شتناختی     در این مقاله ابتدا طرحواره
حجمتی، طرحتوارۀ حرکتتی،      تترین انتواع آن ماننتد طرحتوارۀ      است، معرفی، و عمتده 

شتود؛ ستپس بخشتی از مثنتوی بته منظتور شناستایی         طرحوارۀ قدرتی و ...مطترح متی  
 گیرد. های تصویری آن مورد بررسی قرار می طرحواره

های مورد بررسی پنج  تحلیلی است. حجم داده –روش تحقیق در این پژوهش توصیفی 
ات هر دفتتر بته طتور تصتادفی     درصد از کل مثنوی موالنا است که به تناسب تعداد ابی

های این ابیات استخراج و تشتریح شتده و ستپس بتا      است. انواع طرحواره انتخاب شده
استفاده از آمار توصیفی میزان کاربرد هر نوع طرحواره مشخص شده است. بررسی این 
هتای   ابیات از مثنوی سبب شد که ضرورت بازبینی نگرش اصلی مربتوط بته طرحتواره   

های تصتویری   دهد که انواع طرحواره حقق آشکار شود.  نتایج نشان میتصویری برای م
این اثر کالسیک ادب فارسی فراتر از انواع مطرح شده در نظریه شناختی  است و انواع 

های تصویری در آن به کار رفته که متخصصان معناشناسی شناختی  متفاوتی از طرحواره
 اند.  به آنها اشاره نکرده

 
طرحواره تصویری و شعر فارستی، طرحتواره حجمتی و ادبیتات فارستی،      : ها هواژکلید

 طرحواره حرکتی و شعر فارسی.
 

 
 

                                                
 h.ameri@modares.ac.irت فارسی دانشگاه تربیت مدرس. عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زبان و ادبیا 1
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 مقد  دفاع شعر شناسی واژه

 9حیات عامری
 2خدیجه حاجیان

موضوعی  محورهای از یکی در مقدس دفاع شعر واژگان بندی طبقه پژوهش این هدف
 برای. است «...و احساس( شئ)دهما زمان، مکان، بدن، رخداد، جاندار،شناخت،»اصلی 
 دانشگاه واژگانی شبکة الگوی اساس بر و بررسی مورد پیکرۀ تناسب به بندی طبقه این

 بر پیکره اسمهای و برگزیده اصلی معنایی حوزۀ یا موضوع چهارده اسم برای پرینستون
 معنایی شده است. بندی تقسیم موضوع، چهارده این اساس

 جامعتة  پیکرۀ از آماری نمونه. است تحلیلی -توصیفی پژوهش این در تحقیق روش
 دفتاع  و جنتگ  شتعر  گزیتدۀ » کتتاب  اشتعار  اصتلی  پیکرۀ و مقدس دفاع شعر شاعران
 حجتم  نظتر  از شتعر،که  قطعه بیست اشعار این میان از. است حسینی حسن اثر «مقدس
 شد. بود، تصادفی انتخاب اندازه هم تقریبا

 بته  هتا  واژه بیشتتر  نظر، مورد گانه چهارده محورهای میان از که داد نشان بررسی نتایج
 دارند. تعلق ،«ماده» و «احساس» و «دین» ،«رخداد» ،«شناختی مفاهیم» محورهای

 
معنایی در شعر دفاع مقدس، ارتبتاط   شعر دفاع مقدس، حوزۀ معنایی و هم ها: كلیدواژه

 دفاع مقدسمعنایی و مفاهیم شناختی در شعر 

                                                
 h.ameri@modares.ac.ir. استادیار زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس 1

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس.  2
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رانیسپیده دم ای رمان  

 9مریم عاملی رضایی
 چکیده

توجه به مسائل اجتماعی در رمانهای فارسی، پیشینه ای به قدمت عمر رمان دارد به 
گونه ای که رمان رئالیستی یکی از مطرحترین و موفقترین انواع ژانر رمان در ایران بوده 
ائل است. در سالهای اخیر، رمانهای موفقی نگاشته شده است که در عین توجه بته مست  

اجتماعی، ویژگیهای رمان مدرن را نیز داراست و تلفیقی از این دو سبک را می توان در 
آنها مشاهده کرد. در این رمانها، گرچه توجه به فردیت ، استتفاده از ختاطرات ارادی و   
غیر ارادی به همراه تنهایی و بدبینی شخصیتها) که از عوامل رمان مدرن استت( وجتود   

خصیت اصلی داستان با واقعیت به تمامی قطع نشده است و فاصتلة  دارد، پیوند میان ش
میان جهان واقعیت و جهان داستان آنقدر عمیق نیست که بتوان رمان را بکلی از حیطتة  

گترا بتا    گرا خارج کرد. می توان این رمانها را نمونه ای از تلفیق ستبک واقتع   رمان واقع
این ژانر، رمتان ستپیده دم ایرانتی از    سبک رمان مدرن دانست. یکی از نمونههای موفق 

، نامزد جایزۀ بهترین کتاب ستال ایتران شتده    133۴امیر حسن چهلتن است که در سال 
است.آنچه در پی متی آیتد بررستی و تحلیلتی  ازعوامتل اجتمتاعی کتتاب بته همتراه          

 است.    ویژگیهای مدرن آن
 

دم  ، سپیده33مان فارسی دهه گرا و ر رمان مدرن در زبان فارسی، رمان واقعها:  واژهكلید
 ایرانی، عوامل اجتماعی و مدرن در رمانهای فارسی.
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 نقد و بررسی كتاب البلدان یعقوبی

 9رضا عبادی جامخانه
 2پور ملکشاه احمد غنی

 5نژاد علی رستم

 چکیده
جغرافیایى عربى   ترین کتاب و در واقع قدیم تاریخی جغرافیاىدر زمینة کتابى ، «البلدان»
ت که به دست ما رسیده است. کتاب البلدان یعقوبی که در قرن سوم هجری تالیف اس

جغرافیایی است که از دیرباز مورد  های باترین و بهترین کت شده است، یکی از کهن
. یعقوبی در این کتاب، پس از توصیف است توجه جغرافیانویسان ایرانی و عرب بوده
گوید و سپس  معروف زمان خویش سخن میهای  کامل بغداد، در سه بخش از سرزمین

پردازد. در این کتاب ابتدا به  در ملحقات کتاب به ذکر مطالب مختلف جغرافیایی می
؛ سپس از آب و هوا، محصوالت، نژاد مردمان، است ذکر منازل و فواصل پرداخته شده

د آورده مطالبی سودمن، ند و غیره ا کرده مقدار خراج و والیانی که بر شهرها حکومت می
 زا، های ایران است ی از این کتاب که در تعریف شهرها و دیهشده است. بخش مهمّ

ت یّهای جغرافیایی حائز اهمّ نام نظر جغرافیای تاریخی ایران و شناختن ریشه و بن
کتاب جغرافیایی البلدان را از ، است، و اهل تحقیق را بسیار سودمند تواند بود. یعقوبی

یق از سیاحان و استفاده از تألیفات دیگران به نگارش درآورده طریق جهانگردی، تحق
است. او در تحریر این اثر به موضوعات آماری، اوضاع جغرافیایی و میزان مالیات نیز 

معرّف جایگاه مهم یعقوبی در علم جغرافیاست، تا آنجا که ، ه کرده است. البلدانتوجّ
 . اند برخی او را معلّم جغرافیای مسلمانان دانسته

 : یعقوبی، قرن سوم، البلدان، جغرافیا، تاریخ. ها هكلیدواژ
 

                                                
 دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران .  1

 ghanipour@gmail.com. دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران  2
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  «وحدت وجود» بررسی و تبیین ارتباط میان نظریه 

 ابن عربی و آرای حال 
 9هدی عرب زاده
 2منوچهر زارعی

 چکیده
اگر مهمترین نظریه عرفان اسالمی قلمداد نشتود الاقتل یکتی از    « وحدت وجود» نظریه

شمار می آید. مشهور است که این نظریه بیش از هر اسمی با نام  ابتن  مهمترین آنها به 
عربی نامدار گره خورده است. ابن عربی صاحب آثار مهمی در زمینته عرفتان استالمی    

گتاه آشتکارا در آثتار     است. واقع این است که وی هی  فصوص الحکمو  فتوحاتنظیر 
و دنباله روان وی نظیر عزیزالدین  خود از این اصطالح استفاده نکرده است؛ بلکه پیروان

نسفی و جیلی بوده اند که در تفاسیر و تعابیر خود از آرای ابن عربی ایتن اصتطالح را   
کار برده اند. از سوی دیگر، چنانچه قصد پیگیری سیر تکامل ایتن مفهتوم گستترده و     به

ی دیگتر از  شناور را در طول تاریخ عرفان اسالمی داشته باشیم، ناگزیر از توجه بته یکت  
بزرگترین چهره های تاریخ عرفان اسالم و جهان، هستیم: حسین منصور حالج دربتاره  

وی تتا  « أنتا الحتق  » اشتاره بته شتطح مشتهور     « وحدت وجود» ارتباط حالج با نظریه
حدودی راهگشاست؛ ولی برای تبیین الیه ها و جزئیات این ارتباط بازبینی آثار موجود 

وحتدت  »د. در مطالعه، ضمن ترسیم طترح کلتی نظریته    رس حالج  ضروری به نظر می
 در آرای حالج و سپس ابن عربی به مشترکات یا نقاط تمایز آن اشاره می شود.« وجود
 

 عرفان اسالمی، وحدت وجوددر آثار ابن عربی، حالج و ابن عربی. ها:  هواژكلید

                                                
 hodaarabzadeh@yahoo.comبان و ادبیات فارسی دانشگاه والیت ایرانشهراستادیار گروه ز.  1
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 در آیینه نظریات مستشرقان« انسان كامل»نظریه 

 هانری كربن()لوئی ماسینیون و 
 9هدی عرب زاده                                                                           

2منوچهر زارعی                                                                     
 

 چکیده
بیتان  « کاملانسان » مفهوم کمال و تعالی انسان در ادبیات عرفانی اسالمی با تعبیر 

شده است. نگاهی به اسامی برخی کتابهای عرفانی مؤید اهمیت این تعبیر استت؛  
 عزیزالدین نسفی. در میتان جریانهتای عرفتانی، نظریته     انسان کاملکتابهایی نظیر 

در عرفان ابن عربی از اهمیت خاصی برخوردار استت. مستشترقان   « انسان کامل»
در این بین، مهمترین آرای بزرگان را رصتد  حوزه عرفان اسالمی و ایرانی نیز، که 

انتد. در ایتن    کنند در عرضه نظریات خود از پرداختن به این مهم غفلت نکترده  می
پرداختته  « انستان کامتل  »پژوهش به عرضه و بررسی نظریات مستشترقان دربتاره   

شود. از میان انبوه مستشرقان به دلیل نظریات خاص دو نفر از این اندیشمندان  می
، این دو برگزیده شده اند: لوئی ماسینیون و هتانری کتربن. از   «انسان کامل»رهدربا

آنجا که بین این دو دانشمند به نوعی رابطه استاد و شاگردی برقترار بتوده استت،    
بعید نیست نقاط اشتراکی میان نظریات آنان در این باره مشاهده شود ولی از آنجا 

هم داشته است، وجود افتراق و تمایز نیتز  که حوزه مطالعاتی این دو تفاوتهایی با 
انستان  »طبیعی به نظر می رسد؛ به عنوان مثال ریشه های متفاوتی که برای نظریه 

مطرح می شود که ماسینیون قائل به وجود ریشته هتای گنوستی بترای آن     « کامل
 است درحالی که کربن بر جانب اسالمی آن تأکید بیشتری دارد.

می، انسان کامل در عرفان فارسی، نظریات ابن عربی، نظریات لتوئی  عرفان اسالها:  هژكلیدوا
 ماسینیون و هانری کربن.

                                                
 hodaarabzadeh@yahoo.com. استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه والیت ایرانشهر  1
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 های سه داستان الحاقی شاهنامه بررسی درونمایه

 9ذوالفقار عالمی 
 2آسیه كریمی 

 چکیده  

درشاهنامه، قطعات الحاقی بسیاری وارد شده است. بخش بزرگی از این قطعات که در 
چاپی شاهنامه راه پیدا کرده، سه داستان جمشتید، کتک کتوهزاد و     های برخی از نسخه

حکایت برزو است. تدوین شاهنامه و تأثیر آن در ذهن و ضتمیر متردم و در آثتار دوره    
های بعد، سبب شد تا روایتهای حماسی بسیاری از قرن پنجم به بعتد بته نظتم کشتیده     

نهاست. با توجه به اینکه، پتس  شود که داستانهای الحاقی شاهنامه در شمار همین داستا
از شاهنامه فردوسی بتدریج ضعف و انحطاط فکری در داستتانها وروایتهتای حماستی    
آشکار، وگرایش به قصه پردازی جایگزین پترورش روح و فکتر ملتی شتد، ضترورت      
بررسی مایه های فکری این سرایندگان الزم به نظر رسید. در ایتن جستتار بته بررستی     

ی، اخالقی، مذهبی، بویژه ملی سه داستان پرداخته شده است تتا از  درونمایه های فلسف
یک سو، زمینه های فکری سرایندگان پس از فردوسی را در نظم روایتهای حماسی و از 

 سوی دیگر ضعفها و کاستیها آنها را  نشان دهد.
 

شاهنامه و داستانهای الحاقی، درونمایه در داستتانهای جمشتید و کتک     واژگان كلیدی:
  پژوهی.  وهزاد و برزو، شاهنامهک

 

                                                
 . عضو هیأت علمی زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه الزهرا 1
 کارشناس ارشد ادبیات فارسی الزهرا . 2
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 طبقات صوفیه با تأكید بر دیدگاه ژرار ژنت

 9مهیار علوی مقّدم

 2جواد صدیقی لیقوان 
 چکیده

ادبی را بررسی   متنِ  روایی  های های ساختارگرایی است که شیوه شناسی از شاخه روایت
ش از هر چیز بتر مقولته   پردازان در زمینه روایت است که بی ژرار ژنت از نظریه کند. می

طبقات صوفیه از آثار برجسته ادب روایی فارستی استت کته امکتان      کند. زمان تکیه می
های غربی را دارد. این پژوهش ضمن بیان نظریه ژنت به بررسی دیدگاه  بررسی با نظریه

 پردازد. های وی در کتاب طبقات صوفیه، و به شرح و واواکاوی آنها می

 
شناسی،  در آثار صوفیان، نظریة ژرارژنت،خواجته عبتداهلل انصتاری،    روایت: ها كلیدواژه

 طبقات صوفیه و نظریات جدید. 
 

                                                
 حکیم سبزواری دانشگاه زبان و ادبیات فارسیدانشیار .  1

 javad.sadigi@gmail.comواریحکیم سبز دانشگاه ادبیات فارسیزبان و  دانشجوی دکتری.  2
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 نقد شازده احتجاب گلشیری با تأكید بر دیدگاه ژرار ژنت

 9مهیار علوی مقّدم

 2قدسی براتی 
 چکیده

را در قرن بیستم، که همة حوزه هایِ حیاتِ بشری « مدرنیسم»با شکوفایی جریانِ عظیمِ 
تحتِ سیطرۀ خویش قرار داده است، در ادبیّات نیز شاهد دگردیستیِ رمتان و پیتدایش    

ژنتت   ژرار شناستان  روایتت  میتان  ایتم. در  شیوه های نوینی برای روایت داستتان بتوده  
 متتن  زمتان  و داستتان  زمتان  میان ناهمخوانی ذیل زمان، زمینه در را مباحث جامعترین

 است: نظتم  متن زمان و داستان زمان میان زمانی طهراب نوع سه به معتقد و مطرح کرده

 نقتش  خود، روایی گفتمان کتاب با شایان ذکر است که ژنت .و بسامد وترتیب، تداوم

 داشت. روایت شناخت در بسزایی
 ادبتی در  از نقد ای شاخه عنوان به شناسی روایت دیدگاه از زمان عامل جستار این در

 شود.می بررسی و ی تحلیلشازده احتجاب هوشنگ گلشیر داستان

 
روایت شناسی، در داستتان امتروز، نظریته ژرارژنتت در ادبیتات، شتازده       : كلیدواژه ها

 احتجاب، داستانهای هوشنگ گلشیری
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 روایت زمان از دیدگاه ژرار ژنت در 

 داستانهایی از مثنوی معنوی

 1مهیار علوی مقّدم
 2جواد صدیقی لیقوان 

 
 چکیده

 را ادبتی  متتنِ  روایتی  های ه شیو که است ساختارگرایی های خهشا از شناسی روایت
 چیتز  هر از بیش که است روایت زمینه در پردازان نظریه از ژرار ژنت . کند می بررسی

که  است فارسی روایی ادب برجسته آثار از مثنوی معنوی . کند می تکیه زمان مقوله بر
 بته  ژنتت  نظریته  بیتان  ضتمن  وهشپژ این . دارد را غربی های نظریه با بررسی امکان

داستانهایی از مثنوی، و به شرح و واکاوی آنهتا متی    در زمان روایی های ه شیو بررسی
 پردازد.

 
 زمان در مثنتوی  ژنت، ژرار شناسی در ادبیات کالسیک فارسی، روایت : ها واژه كلید

 معنوی، داستانهای مثنوی
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 بررسی ارو  و تاناتو  در بوف كور و مسخ كافکا

 9ناصر علیزاده

 2ثریا آذربار

 چکیده  
ترین کانونها و از مهمترین عوامل در رشد شخصیتی هر فرد بته شتمار    غرایز از اساسی

کند. فروید بر ایتن بتاور    آید که بسته به نوع ظهور و تجلی درافراد متفاوت عمل می می
تقتد بتود   بود که غرایز همان نیروها یا سایقهای انگیزشی عضوی است. وی همچنین مع

دو دسته از غرایز هست کته عبتارت استت از غرایتز زنتدگی و غرایتز مترگ.         در آدمی
براساس این نظریه اروس بخش سازنده و نیروی زندگی است و در مقابل آن تانتاتوس  

ستوی مترگ، ختود کشتی ، ختودآزاری ، رفتارهتتای       همتواره ستعی دارد انستان را بته    
ز دیرباز برای کشف رمتوز ناخودآگتاه انستان    پرخاشگرانه و... سوق دهد. این دو نیرو ا

مورد توجه روانکاوان بوده است بویژه برای کسانی کته زبتانی آشتکار بترای بتازگویی      
اند .در بعضی از رمانها مخاطب شاهد التقات این غرایتز از   های روانی خود نداشته عقده

ر این مقالته  طرف نویسنده است و در برخی دیگر تنها شاهد نیروی تاناتوس و اروس.د
بر آنیم تا چیستی و چگونگی تأثیر دو نیروی اروس و تانتاتوس از دیتدگاه روانتی بتر     
افکار دو نویسنده و همچنین بازتاب آن را در رمتان بتوف کتور و مستخ متورد نقتد و       

 بررسی قرار دهیم.
 

 .ها: فروید و آثار ادبی، اروس و تاناتوس در آثار ادبی، نقد بوف کور و مسخ کلید واژه
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 تجزیه و تحلیل داستان شیخ صنعان از دیدگاه فرمالیسم

 9ماندانا علیمی

 چکیده  
پیر نیشابور با آثار بسیاری از دیرباز مردمان پیشتین و امتروز را بته وجتد متی آورد؛ از      
جمله : وی در منظومه چهارصدوهفت بیتی خود داستان شتورانگیز پیتر صتنعان را بته     

 اهی به ادبیات کالسیک پارسی آن را بازآفرینی می کند . تحریر در می آورد و با نگ
تحلیتل تکتوینی و    در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از مکتتب فرمالیستم،  

همین طور شخصیت پردازی که از عناصر اصلی داستان پردازی بته   تحلیل ساختاری و
مریتد پاکبتاز و   رود و از جمله شیخ صنعان ، دختر رومی ، چهارصتد مریتد ،    شمار می

نقشهای ماورایی چون حضرت محمد ) ص ( و سبزپوشان فلک و الگوی کنشکرها که 
شامل محرک یا فرستنده و گیرنده و کنش گر و شیط ارزشی و کنشگران یتاری دهنتده   
است . و از موضوعات دیگر می توان روایت شناستی و زاویته ی دیتد و کشتمکش و     

رد. الزم به ذکر استت در ایتن مقالته بته دو ستاختار      بحران و نشانه شناسی و . . . نام ب
برونی و درونی اشاره می شود. ساخت برونی متضمن شیوایی سخن است که عطار بتا  
دقایق داستانپردازی آشنا بوده است .  وی داستان را با مقام شامخ شیخ آغاز می کند؛ با 

رسا آیین ادامه می یابتد  ط شیرین کار ت قمار عاشقانه پیری پیرهن چرکین با آفتاب و شی
و اما در ساختار درونی داستان با پیامی بس شگرف مخاطب دسته و پنجه نرم می کنتد  
که می توان آن را نوعی دگردیسی تعبیر کرد که همان مرگ جسمانی و بقتای روحتانی   

 دختر ترسا نام نهاد .
 

فارسیشعر  : شیخ صنعان ، دختر ترسا در شعر فارسی ، فرمالیسم در واژگان كلیدی

                                                
 . دکتری زبان و ادبیات فارسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر 1

 Mandana – Alimi @ yahoo . com   
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 طنز اجتماعی در شعر شاعران سبک هندی
 9رضا غفوری

 چکیده
است که با بحرانها و نوسانات اجتماعی ارتباط نزدیکی دارد. از آنجا  ای طنزپردازی مقوله
های شعرفارسی، پرداختن به مسائل اجتماعی استت؛ بتا تفکیتک و     که یکی از درونمایه

شتکوفایی و یتا    تتوان بته    تاریخی متی   هر دورههای فکری گویندگان  بندی دیدگاه دسته
 برد. پی  انحطاط آن دوره 

متوستط و ضتعیف جامعته     است که بیشتر شتاعران آن از قشتر   سبک هندی سبکی     
  کردنتد. در دوره  اجتمتاعی دستت و پنجته نترم متی      سامانیهای  بودند که با نابه برخاسته 

با مهاجمان و بیگانگان  از   های مکررهای درون دربار از یک سو و جنگ صفویه آشفتگی 
طنزپردازی رونق خاصی داشته باشد و  سوی دیگر، سبب شد در شعر شاعران این دوره 

 این موضوعی است که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.
 

 سبک هندی و طنزپردازی، شعرصائب تبریزی، شعرکلیم کاشانی. كلیدی:  های واژه

                                                
 دکتری زبان و ادبیات فارسی  انش آموختهد.  1
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 خاستگاه تاریخی شیرین
 9دكتر محمد غالمرضایی
 2یاسر فراشاهی نژاد

 چکیده
گمان شخصیتی تاریخی است. اما محققان به تمام زوایای شخصیت تتاریخی   شیرین بی
اند. مورخان ایرانی و عرب نگاه چندان مثبتی به او ندارنتد؛ یتا او را کنیتزی     او نپرداخته

ریخی جدید، مسلم شتده کته او   دانند یا قاتل شیرویه، اما با یافت شواهد تا  مقدار می بی
رستد مورختان نزدیتک بته عهتد       مهمترین همسر خسرو پرویز بوده است. به نظر  متی 

اند؛ همچنین پژوهشتهای   ساسانی، به علت مسیحی بودن شیرین به او نظر مثبتی نداشته
دهد که شخصیتی به نام مریم، دختر پادشاه روم، تاریخی نیست  مورخان متأخر نشان می

رستد روایتات      مریم بعدی از ابعاد شخصیت شتیرین استت و بته نظتر  متی     و احتماالً
شود با تکیته بتر متتون     تاریخی این دو با هم خلط شده است. در این مقاله کوشش می

تاریخی بر اصالت، مذهب و زادگاه شیرین و سپس نوع آشتنایی شتیرین بتا خسترو و     
 لیل شود.  شباهتهای او با دیگر شخصیتهای داستانی را بررسی وتح

 
 ، شکر اصفهانی ها: زادگاه شیرین، اصالت شیرین، مریم رومی کلیدواژه

                                                
 دانشگاه شهید بهشتیزبان و ادبیات فارسی استاد  .1
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 بررسی رابطة معرفت و محبّت در عرفانِ قرن پنجم
 )با نگاهی به رسالة قشیریه، كشف المحجوب و كیمیای سعادت(

                                9فرزانه غالمرضایی
 2غالمحسین غالمحسین زاده 

 ه  چکید
توان دورۀ تکامل و انسجام مباحث عرفانی ای دانست که از قرن ستوم    قرن پنجم را می

شتود؛ از جملته ایتن موضتوعات       در کالم عارفان و صوفیان مکاتب مختلف دیتده متی  
، رابطة آنها و تأثیر و تبلور آن در شعر عرفانی قرن ششتم بته بعتد    «محبّت»و « معرفت»

تواند نتیجة آن نیز باشتد بته ایتن      جاد محبّت، است میاست. معرفت، که خود مقدّمة ای
صورت که انسانِ سالک با معرفت و شناخت حق، دوستدارِ معبود و محبتوب ختویش   

شود و سالکِ مُحِبّ میل به معرفت بیشتر محبوب خود دارد؛ بدین ترتیب معرفت و  می
یت و انگیزش محبّت حقیقی در تسلسل علّت و معلولی همواره در جهت پیشبرد و تقو

کنند. نکتة دیگر اینکه تحقّق واقعیِ این دو موضوع و تبیین و جاافتادن   یکدیگر عمل می
آن در عرفان قرن پنجم، زمینه را برای ورود عشق به زبان و ادبیات عرفتانی مستاعد، و   

ی نتو و   مقدّمات حضور شاعران بزرگی چون سنایی، عطّار، مولوی و حافظ و تجربهها
ستازد. در ایتن مقالته      عرصة ادبیات عرفانیِ عاشقانه و قلندرانه را فراهم می ماندگار در

صتوفیه،    تالش شده است تا با بررسی مفاهیم معرفت و محبّت از دیدگاه سه اثر تعلیمی
ی پیشین  که در آغازین سالهای قرن پنجم تدوین شده و فصلِ عطف و واسطه آموزهها

تقدّم و تأخر این دو مهم و نسبت آنها با یکدیگر با تصوف پس از خود است، به تبیین 
 پرداخته شود.

 
معرفت ومحبت در آثار عرفانی فارسی، رسالة قشیریه، کشف المحجتوب،  ها:  واژهكلید

 کیمیای سعادت، نثر عرفانی وصوفیانة فارسی.

                                                
 . دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس 1

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس.  2
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 تحلیل عوامل نوستالژی در اشعار وحشی بافقی

 9پور ملکشاه احمد غنی
 2مریم بختیاری

 کیده:چ
نوستالژی، اصطالحی روانشناسی است که وارد ادبیّات شده و به طور کلی حسرتهای    

کند. ایتن   شاعران و نویسندگان را که در آثارشان نمود یافته است به مخاطبان عرضه می
موضوع به عنوان یکی از رفتارهای ناخودآگاه فرد در اشعار وحشی بافقی بررسی شتده  

گیتری از   ی و تعریف این اصطالح با توجه به فرهنگها و بهتره شناس است. پس از ریشه
نظرهای روانشناسان به عوامل ایجاد غربت اشاره شده است. در این گفتار نوستالژی از 
دو منظر فردی )شخصی( و جمعی بررستی شتده استت. در بختش ختاطرۀ فتردی بته        

دست رفتن عزیزان نوستالژی بیان غم و دلتنگی، نوستالژی سفر، غم فراق معشوق و از 
و در بخش نوستالژی جمعی )اجتماعی( به انعکاس احتوال زمانته در شتعر و دلتنگتی     
شاعر برای عدالت و قهرمانیها و شجاعتهای ائمه و مدد طلبیدن از آنها با ذکتر شتواهد   

 شعری پرداخته شده است.
 

ارسی، شعر وحشی بافقی، مکتب وقوع فارسی، روانشناسی درد و شعر ف كلید واژه ها:
 نوستالژی فردی در شعر فارسی، نوستالژی جمعی و شعر فارسی.
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 زن؛ نمادی از انسان كامل در حدیقة سنایی

                                                                                                                                         
 9 مهبود فاضلی

   2ضیه نگهبان مرویمر
 چکیده
نخستین شاعری است که عرفان را در شعر فارسی وارد کرده و از این غزنوی،  سنایی 

داستان ها و حکایات پند بعضی از  سنایی در حیث ابتکارات او در خور توجه است.
مورد نظر نکته های ناب عرفانی، اخالقی و تربیتی  در منظومة حدیقه الحقیقه، آموز
است. از میان یکصد و بیست و دو  هکردبیان  نز شخصیت های از زبانگاهی  خود را

حکایت موجود در حدیقه، در  بیست و شش حکایت از شخصیت زنان بهره گرفته 
پرسش های اصلی این است که دیدگاه سنایی دربارۀ زن در این جستار شده است. 

اند. به این منظور  چیست و زنان در حکایت های حدیقه چگونه شخصیت پردازی شده
که  نقش از میان بیست و شش حکایت که زنان در آنها حضور دارند، چهارده حکایت 

های شخصیتی ویژگیو سپس ده شده، مطالعه و بررسی دابه زنان  یارشادی و هدایتگر
در  دهد سناییو رفتاری آنان با ذکر نمونه هایی بیان شده است. نتایج بررسی نشان می

 کار به نیک زنان و خاتون ها برای که بی بی محترمانة عنوان ها از زنان بااین داستان
های مثبت و ارزشمندی چون: نکته سنجی، کند وآنها را با ویژگیمی یاد است، رفته می

توکل، قناعت، عدالت خواهی، مقاومت، تقوا، خداشناسی، زهد و عفت و پارسایی، 
 ذهنی شهرآرمان بانوان می ستاید. سنایی تابعیت از شوهر و صداقت در دوستی و عشق

 او آرمانی دنیای در کند. می معرفی وفاداری و کرامت و شکیبایی و صبر نماد خود را
 بین حقیقت پیر و مرشد یا کامل انسان از نمادی گاه و قدرعالی و بلند مرتبه بسیار زن،
 است .

 زنوی، عرفان.ه الحقیقه، زن، سنایی غانسان کامل ، حدیق ها: كلیدواژه
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 داستان آفرینش در ادیان الهی و اساطیر ملل مختلف
                                                                                                                          

 9مهبود فاضلی

 چکیده
ان مردم یک جامعه است داستان آفرینش، روایتی نمادین در فرهنگ یک ملت یا در می

که دربارۀ آغاز جهان و چگونگی پیدایش انسان سخن می گوید و تقریباً در تمامی 
مذاهب و ادیان وجود دارد. بنا به نظر برخی از پژوهشگران و اسطوره شناسان به دلیل 
حضور خدایان در اسطوره ها، دین و مذهب نیز با اسطوره پیوند اساسی دارد. این مقاله 

تفاده از رهیافت بینامتنی و مقایسة تطبیقی نشان می دهد  به رغم اینکه داستان با اس
آفرینش در میان ملل گوناگون خاستگاه های مختلفی دارد و تفاوت های عمیقی میان 
متون مقدس با یکدیگر از یک سو و نیز میان این متون و اسطوره ها از سویی دیگر 

وه اشتراک بسیاری در آنها وجود دارد.   سؤال دیده می شود؛ در عین حال عناصر و وج
اصلی پژوهش حاضر این است که وجوه کلی و مشترک داستان آفرینش در میان ملل 
مختلف کدام استا به این منظور این داستان در متون مقدس: قرآن، تورات، انجیل و 
باستان اوستا؛ و آیین برهما و  نیز اسطوره های اقوام کهن سومری، بابلی، یونان 

وکشورهای چین، هند، ژاپن و اسکاندیناوی مورد مطالعه قرار گرفته و مؤلّّفه ها و 
عناصر داستانی و اساطیری آنها استخراج و با هم مقایسه شده است. وجوه مشترک و 

.نقش 1کلی زیر را در داستان آفرینش ملل  مختلف می توان شناسایی و رهگیری کرد: 
.تدریجی 3دایش هستی به عنوان تنها خالق جهان و انسان؛اصلی و حضور خداوند در پی
. آفرینش ۴.آغاز آفرینش با خلقت آسمان و زمین و آب؛ 3بودن مراحل آفرینش هستی؛

.شکل گرفتن هستی از روح خداوند و عشق او به آفریدۀ صاحب ۱جهان از هی  و عدم؛
یا یک نیروی .حضور اهریمن، شیطان  3.زوجیت در آفرینش جهان و انسان؛۱عقلش؛

شر و توطئة او علیه انسان و هبوط انسان از بهشت به دلیل خوردن میوۀ ممنوع به 
وسوسة شیطان و پشیمانی و توبة هر دو. درکنار این موارد، وجوه افتراقی هم میان این 
متون و داستان ها دیده می شود؛ از جمله مسئلة چندخدایی ) خدایان دوازده گانة المپ 

یان و قوم سومر( و نیز اختصاص و انتساب هر پدیده و رخداد به یک خدا در نزد یونان
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در دین زرتشت، با اعتقاد به خدای یکتا در دین اسالم و نیز یهودیت و مسیحیت 
مغایرت دارد. توجه به شباهت ها و نقاط اشتراک اسطوره هایی که به لحاا زمانی و 

ارند، این حقیقت را آشکار می کند مکانی و خاستگاه های فرهنگی با یکدیگر فاصله د
که بشر صاحب اندیشه از هر رنگ و نژاد و ملیتی با تمام  فاصله هایی که امروز از 
همنوع خود گرفته، فرزند همین یک لحظة آفرینش است؛ لحظه ای که قبل از آن هی  

 بود و پس، به  خواست خدا هست شد.
 

 تنیت، مقایسة تطبیقی.   : آفرینش، اسطوره، انسان، بینا مها كلیدواژه
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 تحلیل شخصیّت سیندخت در شاهنامه

1ریحانه فرامرزی كفاش  

 چکیده  
شاهکار بی همتای ادب پارسی مشتهورترین اثرحماستی  و یکتی از غنتی       "شاهنامه" 

یکی از زیباترین و دلکش ترین داستتانهای   ترین منظومه های غنایی ادب پارسی است.
است. این منظومته عاشتقانه چتون     "زال و رودابه  "قانه غنایی این منظومه سترگ عاش

دیگر داستانهای عاشقانه گره های گوناگون و چالشهای بسیاری دارد. گرهگشتا و حتل   
استت. ستیندختِ بتا تتدبیر عامتل      "ستیندخت "کننده چالشهای این منظومه زنی با نام 

عاشتقانه جهتان   درست پیوند عاشقانه و عاقالنه زال و رودابه است.حاصل ایتن پیونتد   
پهلوان ایرانی رستم دستان است؛ لذا بر آن شتدیم بتاردیگر بته ایتن منظومته غنتایی از       

 دریچه افکار و رفتار سیندخت بنگریم. 
و کارکردهتای زبتان    تتوان با بته کتارگیری    فردوسی"اصلی مقاله این است که:پرسش 

استت بته    چگونه توانستته  سیندخت و پردازش شخصیّت فرعی یشعری و داستانسرای
زنتی چتون    چگونه شخصیّتی دارد کته توانستته استت   سیندخت  اقناع مخاطب برسدا

بترای رستیدن بته پاستخ      "بپروراندا رودابه، مادر جهان پهلوان ایرانی رستم دستان را 
 پرسش های مقاله مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

 رناز دیدگاه داستان نویسی مد"شخصیّت "معرّفی عنصر  -1   
 معرّفی سیندخت به روایت فردوسی -2   
 تحلیل شخصیّت سیندخت درشاهنامه  -3   
 رودابه و رستم جایگاه اندیشه و عمل سیندخت در پرورش شخصیّت-۴   

 

در  شخصتیّت  ،شتاهنامه ، شعرفردوستی، ستیندخت در شتاهنامه    تحلیتل  كلید واژگان: 
 زال و رودابه. داستان

                                                
 مدرّس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار . 1
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ار سیّد علی موسوی گرمارودی و سیمای بانوی بانوان در اشع

 نصراهلل مردانی
 9رضا فرصتی جویباری
 2زینب مهربان

 چکیده
حضرت فاطمه سرچشمه رحمت الهی و دردانه پیامبر )ص(استت کته بته دلیتل ایتن        

جایگاه از دیر باز تاکنون چهره آن حضرت همواره در ادبیات فارسی متجلّی شده است. 
اسالمی، احادیث و قرآن مجیتد اشتعار گرانستنگی در     شاعران با بهره گیری از مضامین

مدح فاطمه زهرا)س( سروده اند که این مؤیّد عشق و ارادتی آسمانی به ساحت مقدس 
خیرالنساط است. موسوی گرمارودی و مردانی هم زندگی بانوی دو عالم حضرت فاطمه 

حتوادث مهتم   )س( را با استناد به احادیث و روایات، مناقب و فضایل حضرت زهرا و 
زندگی ایشان را به تصویر کشیده اند. نگارنده در این مقاله برآن است تا با نگاه به عمده 
ترین اوصاف حضرت فاطمه در اشعار این دو شاعر از قبیل والدت، جایگاه فاطمه نتزد  
پیامبر، ازدواج با علی، مهریه، عصمت، بانوی بانوان جهان، فدک، شهادت و ... به تحلیل 

 ر آنها بپردازد.و تفسی
 

سیمای حضرت فاطمه در عشر فارسی، شتعر موستوی گرمتارودی، شتعر     : ها كلیدواژه
 نصراهلل مردانی. 

                                                
 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهرستادیار . ا 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات مقاومت  دانشگاه آزاداسالمی واحد قائم شهر.  2
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 تحلیل برادركشیهای شاهنامه و مقایسه آن با برادركشیهای

 اساطیر و تاریخ
  9رضا فرصتی جویباری
 2علیا افرابندپی

 چکیده
ه، ناسازگاری و نفاق بین فرزندان بویژه یکی از ناهنجاریهای رفتاری بین اعضای خانواد

برادران و در نتیجه قتل و خونریزی است. مسئله مهمی که در این مقالته جلتب توجته    
ای از برادرکشتیهای شتاهنامه و    کند، برادرکشی است. نگارنده در این مقاله خالصته  می

اده آنچه را موجب شد برادری به دست برادرش به قتتل برستد، متورد بررستی قترار د     
است. انگیزه قتلها، بیان، و نشان داده شد که افراد با چه نیتی بترادران ختود را بته قتتل     

اند طریقه کشتن و قتل شرح داده، و ذکر شد که چگونه ایرج به دست برادران و  رسانده
رستم به دست شغاد و اغریرث به دست افراسیاب کشته شدند. عوامل جنگ بین گو و 

ا و انگیزۀ شیرویه از قتل بترادرانش متورد بررستی قترار گرفتته      طلحند و اسکندر و دار
ای جم و سپیتور، اوزیریس و سث، نومیتور و  است. این داستانها یادآور داستان اسطوره

آمولیتتوس، زیگتتورد و بتترادرانش و... و داستتتانهای تتتاریخی هابیتتل و قابیل،یوستتف و 
رستیتیس، کتوروش و اردشتیر،    برادرانش، بردیا و کمبوجیه، داریوش و سکیدیانوس و ا

تموچین و بکتتر، جتوجی و جغتتای، تکتودار و قونغرتتای، ستلطان حستین و احمتد         
و...است. سپس داستانهای شاهنامه و استاطیر و تتاریخ متورد مقایسته قترار گرفتت و       

 شباهتها و تفاوتهای این داستانها ذکرگردیده است.
 

 ها  شاهنامه، خشونت در اسطوره برادرکشی در شاهنامه، قتل و حسد در ها: واژهكلید

                                                
 شهر، ایران شهر، گروه )زبان و ادبیات فارسی(، قائم دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم -1

  شهر سالمی واحد قائمدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ا -2
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سیمای شیر مرد عالم در اشعار سیّدعلی موسوی گرمارودی و 
 نصراهلل مردانی

 9رضا فرصتی جویباری
 2زینب مهربان

 چکیده
دوست داشتن اهل بیت و عشق ورزیدن به آنان از آشکارترین ویژگیهای شعری ماست. 

عر آنهتا سرشتار از عشتق و عالقته     با نگاهی به شعر شاعران معاصر در می یابیم که شت 
نسبت به ائمه اطهار )ع( است که این دوست داشتن و عشتق ورزیتدن را راهتی بترای     
سعادت و جاودانگی می دانند. حضرت علی شخصیت بزرگی است که در طول تتاریخ  
همواره مورد مدح و ستایش بزرگان قرار گرفته و حتی کسانی که آن حضترت را بتاور   

نوع خود بی نظیر می دانند. جایگاه این شیر مرد عالم در شتعر فارستی    ندارند او را در
از  –جایگاهی بسیار واال و بلند مرتبه و بی نهایتت گستترده استت. در شتعر شتاعران      

از صفات کمالی و شتکوه   -شاعران مدیحه سرا و عارف گرفته تا شاعران حماسه پرداز
افت که ادبیات و شعر را بته اوج  و عظمت علی )ع( نکات برجسته ای را می توان دری

زیبایی می رساند. سیمای حضرت علتی در اشتعار موستوی گرمتارودی و مردانتی بته       
ای شایسته بازتاب یافته که گویای عالقه مندی و دلباختگی این دو شاعر نسبت به  گونه

آن حضرت است. نگارنده در این مقاله برآن است تا با نگاه بته عمتده تترین اوصتاف     
لی در اشعار این دو شاعر از قبیل والدت در خانه کعبه، عبادت، عدالت، علم حضرت ع

و دانش، تواضع و فروتنی، یتیم نوازی، غدیر، والیت، شهادت و ... به تحلیتل و تفستیر   
 آنها بپردازد.

 
سیمای حضرت علی درشعر فارسی، شعر موسوی گرمارودی، شعر نصراهلل  :ها واژهکلید

 ات فارسی.مردانی، غدیر در ادبی

                                                
 ستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر. ا 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات مقاومت  دانشگاه آزاداسالمی واحد قائم شهر.  2
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سیمای پیام آور رحمت در اشعار سیّد علی موسوی گرمارودی و 

 نصراهلل مردانی
 9رضا فرصتی جویباری
 2زینب مهربان

 چکیده
شخصیّت واال وسیره انسانی و نبوی پیامبر اکرم )ص( همواره متورد توجته شتاعران و    

زبان بته انگیتزه   نویسندگان در ادب فارسی بوده است. از گذشته شاعران متدیّن فارسی 
های اخالص و ارادتی که به رسول اکرم )ص( و خاندان رسالت داشته اند با توسّل بته  
کالم وحی و احادیث نبوی و با کمک استعداد و ذوق سلیم و طبع لطیف خود اشعاری 
در مناقب و فضایل آن بزرگان سروده، و عموم ادیبان ایران، حتوادث زنتدگی و جلتوه    

امع پیامبر اعظم )ص( را در مقام انسان کامل و اسوه بشتر در  های مختلف شخصیّت ج
آثار خویش منعکس ساخته اند. سیمای پیامبر اعظتم در اشتعار موستوی گرمتارودی و     

ای شایسته بازتاب یافته که گویای عالقه مندی و دلباختگی این دو شاعر  مردانی به گونه
ست تا با نگاه بته عمتده تترین    نسبت به آن حضرت است. نگارنده در این مقاله برآن ا

اوصاف حضرت محمد در اشعار این دو شاعر از قبیل اولین مخلتوق، عبتادت در غتار    
 حرا، نبوت، بعثت، معراج، خاتم النبیین بودن پیامبر و... به تحلیل وتفسیر آنها بپردازد.

 
 سیمای حضرت محمد در شعر فارستی، شتعر موستوی گرمتارودی، شتعر      كلید واژه:

 مردانی.نصراهلل 
 

                                                
 ستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر. ا 1
 ارشد زبان و ادبیات مقاومت  دانشگاه آزاداسالمی واحد قائم شهر دانشجوی کارشناسی.  2
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یکی از متون پزشکی دورۀ صفویه؛  احتیاط آمیز در عباراتبررسی 

 رسالة افیونیه
 9سیده مریم فضائلی

 چکیده

شتود، بتدون   که با هدف انتقال اطالعات به افراد نگاشتته متی  هر نوشتار علمی از آنجا 
ده تردید باید دقت و صراحت الزم را داشته باشد؛ اما بته دالیلتی ممکتن استت نویستن     

ناپذیری دقیق و صتریح  کار گیرد تا نوشتارهای علمی به طور اجتنابابزاری زبانی را به
نتام دارد کته اخیتراً یکتی از موضتوعات       1آمیتز نباشد. این ابزار بالغی عبارات احتیتاط 

هتای اخیتر بته    پژوهشی مورد عالقة زبانشناسان شده است. ایتن پژوهشتگران در دهته   
آمیتز  اند. عبتارات احتیتاط   کرده میز در گفتمان علمی توجهآبررسی نقش عبارات احتیاط
دهنتد. بته   کنند، نشان میدهد که مطرح می هایی نشان میتردید نویسنده را دربارۀ گزاره

-آمیز ابزارهایی است که از طریق آنها نویسنده می( عبارات احتیاط1۱۱3عقیدۀ هایلند )

کنتد. بررستی    صورت نظر و عقیده عرضته تواند هر گزاره را به جای واقعیتی مسلم به 
هتای درختور   تواند صورت گیرد و یافتهآمیز در متون مختلف علمی میعبارات احتیاط

شود این نتوع عبتارات زبتانی در     توجهی را نیز عرضه کند که ما در این مقاله سعی می
نتام  ه رسالة افیونیت یکی از متون پزشکی متعلق به قرن دهم هجری بررسی شود. این اثر 

. شتده استت  گاشتته  افیون ن دربارۀکه در دورۀ صفویّه است اى  مهمترین رساله دارد که
، پزشتک قترن دهتم    حکیم عمادالدین محمود بتن مستعود شتیرازی   صاحب این رساله 

زیسته است. این پژوهش هجری است که در دورۀ حاکمیت دولت صفویه در ایران، می
صورت  رسالة افیونیهز، بسامد و کارکرد آنها در آمیبا هدف بررسی انواع عبارات احتیاط
بنتدی عبتارات   بندی هایلنتد بترای شناستایی و طبقته    گرفته است. گفتنی است که طبقه

 آمیز در این اثر به کار گرفته شده است.    احتیاط
، رسالة افیونیته آمیز در آثار علمی، گفتمان علمی )پزشکی(، : عبارات احتیاطها كلیدواژه

 ثارقرن دهم هجری، آثار علمی دورۀ صفویه. بررسی آ

                                                
 ma.fazaeli@stu-mail.um.ac.ir شناسی همگانی، دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دکتری زبان  .0
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 آسیب شناسی نقد عملی از نظریه تا عمل

 9نسرین فالح 

 چکیده
نقد عملی یا تجربی ، استفادۀ عملی از قواعد و نظریه های ادبی برای شرح ، تحلیتل و  

مطالعة رموز هنتر نویستندگی و بررستی شتیوه هتای       .قضاوت در بارۀ متن ادبی است
 برجسته در این نوع نقد به تکامل ادبیات منجر می شود. آفرینش آثار

این نوع نقد دو مرحلة عمده را در بر می گیرد : مرحلة نخست آماده سازی استت کته   
گیرد و مرحلة دوم تطبیق نظریه با متتن استت کته تتا      انتخاب متن و نظریه را دربر  می

تقد ادبی با مشکالت عمتده ای  نتیجه گیری ادامه می یابد . در هر کدام از این مراحل من
رو به رو است که کیفیت کار اورا تحت تأثیر قرار می دهد. بررستی ایتن مشتکالت و    
 چاره جویی برای آن در بهبود نقد عملی و تعالی ادبیات در درازمدت مؤثر است . 

بررسی دو مرحلة عمده در نقد عملی نشان می دهد که عوامل متعددی در این نوع نقد 
ار است . این عوامل متن اصلی ، نظریه یا متن دوم ، نویسنده ، منتقد ، محتیط و  تأثیرگذ

مخاطب است . هر کدام از این عوامل در شکل گیری هر یتک از مراحتل نقتد عملتی     
 نقش بسزایی دارد . 

این مقاله از نوع کیفی با شیوه ای تحلیلی به آسیب شناستی نقتد عملتی در دو مرحلته     
جه به عوامل مؤثر در نقد عملی ، مشکالت  و موانتع پتیش روی   پرداخته است و با تو

منتقد را بررسی کرده است . انتخاب ، ادراک ، استعداد و مهتارت،  اختالص، آزادی و   
 انعطاف از جمله مسائلی است که در این زمینه مطرح می شود .

 
تعامل آثار ادبی  : نقد عملی  در ادبیات، نظریه های جدید ادبیدر بوتة ادبیات،ها هواژکلید

 با نقد نو.

                                                
 N.Fallah@uk.ac.irاستادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان  . 1
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 بازنگری ترجمة رسالة قشیریه

1علی قازان  

 چکیده
رسالة فی التصوف از خواجه قشیری، مشهور به رساله از امهات کتابهای نظری صوفیانه 
است که به دلیل اهمیت و ارج و اعتبارش مورد اعتنایی بسیار قرار گرفت و افتزون بتر   

ریب به اتفاق آثار علمی و نظتری صتوفیان از ایتن کتتاب     ترجمة آن به فارسی، تقریباً ق
 بهره برده اند.

در این مقاله بر اساس رویارویی متن عربی با فارسی اشتکاالت ترجمتة فارستی در    
چهار محور اشتباه در ترجمه، کاستی، دقت و ترجمة آزاد یا اضافه بررستی و    نمونته   

است که اساس کار، مقدمته و بتاب    هایی در جدول ارائه شده است. الزم به یاد آوری
 اول کتاب بوده است.

 
ترجمة رسالة قشیریه، نقد ترجمة فارسی رستالة قشتیریه، متتون کالستیک      :ها هكلیدواژ

 صوفیه به فارسی.

                                                
فرهنگ شناسی جامعه المصطفی  سی موسسه زبان وت دانشجوی لبنانی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فار  1

 العالمیه. 
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 تحلیل و بررسی كاربرد صفات پرندگان در ادبیات منظوم كودک 

کوه قاسم نیا و )در آثار عبا  یمینی شریف، مصطفی رحماندوست، ناصر كشاورز، ش
 بنفشه رسولیان (

 9معصومه قاسمی

 2حمید رضایی

 چکیده
ادبیات کودک و نوجوان، یکی از ارکان اصلی و مهم فرهنگ و ادبیتات هتر جامعته ای    
است. یکی از بهترین شیوه های تربیتی بویژه برای کودکان و نوجوانتان، آمتوزش غیتر    

ق شعر است که می تواند کودک را مستقیم به شیوه القا و آموزش مفاهیم خاص از طری
 برای رویارویی با مسائل مختلف زندگی آماده کند و آموزشهای الزم را به او بدهد.

یکی از عوامل مؤثر در القای مفاهیم حوزه کودک و نوجوان ساختار، نحو و نقشهای 
مختلف کلمات و جمالت در آنها است. با تجزیه و تحلیل ایتن عناصتر متی تتوان بته      

زمینه ذهنی و فرهنگی نویسنده شناخت پیدا کرد و چگونگی اثر گذاری آثتار او  نسبت 
 را بررسی نمود.

شود به بررسی و تحلیل مقوله صفت و موصوف در ستاختار   در این مقاله تالش می
شعر کودک در آثار پنج شاعر برجسته کودکان در زمینه پرنتدگان، پرداختته، و جایگتاه    

شعر کودک و نقش آن را در زیبایی آفرینتی و دلپستند   صفت و موصوف را در ساختار 
چنتین شتناخت زمینته ذهنتی،      نمودن جلوه های پرندگان در شعر بترای کودکتان، هتم   

 فرهنگی و دانش نویسنده مشخص شود.
 

 ادبیات منظوم کودک، صفات پرندگان در شعر کودک، شعر امروز کودک  :ها هواژكلید
 

 
 

                                                
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور شهرکرد.  1

 ستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور شهرکرد. ا 2
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 « وفا و كامجوزنان بیدر بارۀ »بررسی تطبیقی بنمایة 

 در داستانهای كهن
 9آیدا  قالدیرعلیوا

 2غالمحسین غالمحسین زاده 

 چکیده   
کتاربرد  و تفاوتهتای  شتکل، اهمیتت، مشتابهت   چگونگی اصلی به در این تحقیق، توجه

این هتدف  در داستانهای کهن است. برای رسیدن به «وفا وکامجوزنان بی دربارۀ»بنمایة 
ا، عوامل، سرچشمه و الگو، چگونگی سیر تکامل بنمایه در ادبیتات داستتانی   هاول زمینه

شتود و بعتد    های آن در طول تاریخ تحتوالت داستتان بررستی متی    کهن، فراز و نشیب
و محتتوایی قترار   ها و روایتهای آن در مقایستة تطبیقتی   ها و رفتار آنها، وقایعشخصیت
آن است. سرچشتمة   جانبههمه در تمام دنیا «مجووفا وکازنان بی دربارۀ»گیرد. بنمایة می
 گردد. میتولوژی و داستانهای فولکلوری بازمیبه
 

زنتان در داستتانها،   وفایی وکتامجویی فولکلور در داستانهای کهن، بنمایة بی ها: كلیدواژه
 های داستانهای کهن. بنمایه

 

                                                
 کشور قرقیزستان -. دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس 1

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس . 2
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بررسی جایگاه و  ساختار صفات  در شعر حمید مصدّق با 

 ه بر نوگرایی زبانی شعر اوتکی
  9حمیدرضا قانونی
 2معصومه حسن زاده

 چکیده
صفت یکی از مقوله های دستوری است که درساختمان دستور زبان فارسی نقش مهمّی 
دارد. ابداع صفات نو وتحول نقش صفت و ختروج آن از ستاختارهای طبیعتی نحتوی     

کته بستیاری از   شتود   منجر میکالم به آشنایی زدایی و هنجارشکنیهای معنایی در شعر 
اند. این پژوهش بر آن است تا  صفت را در شعر حمید مصتدّق   شاعران از آن بهره برده

 مورد بررسی و مداقه قرار دهد.
درخور تأمل است که حمید مصدّق، متناسب با ساخت بیانی شعر خویش، صفات و 

ار صفت، تغییراتی در آن بدون توجّه به ساختسازد و  ای را می ترکیبات وصفی نو و تازه
. در این مقاله، ابتدا نظر زبانشناسان مختلف در مورد صفت و انواع به وجود آورده است

گیرد و سپس در اشعار نیمایی حمید مصتدّق بتر    بندی صفت مورد بحث قرار می تقسیم
جتایی و صتفات    اساس شیوۀ تحلیل متن در سه حتوزۀ صتفات و ترکیبتات نتو، جابته     

 بررسی قرار می گیرد.آرکاییک مورد 
 

: دستور زبان فارسی، صفت در دستور زبان فارستی، برجستته ستازی، در    ها كلید واژه 
 شعر معاصر، شعر حمید مصدّق 

                                                
 H.r.ghanooni@gmail.com استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور نجف آباد    1-

 .  مدرس ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور2
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 قرن دهم، دورۀ گذار از حماسة ملی به رمانس قهرمانی
 9فرزاد قائمی 

 چکیده  
-فردوسی تا حماسته  شاهنامةبا بررسی نوع حماسه ملی )پهلوانی( در شعر حماسی فارسی از 

ها و بافت های عصر صفوی، تحوالت عمیقی در حوزۀ قلمروی منابع، ساختار داستانی حماسه
شتود. ایتن تحتوالت تتدریجی     هتای سترایندگان دیتده متی    پردازی و انگیتزه قصه و شخصیت

 تأثیرپذیری از تغییر اوضاع اجتماعی و با تحمیل تغییراتی عمدتاً روایی تا زبانی در نهایتت بته  
شود. عواملی چون گرایش از منابع مکتتوب بته   استحالة حماسه، در شکل آغازینش، منجر می

های های تاریخی و بنمایهزمینه بندی تراژیک با پایان خوش، گرایش ازشفاهی، جایگزینی پایان
ای و هتای افستانه  سوی قصهای خیالی، بنمایته  به ای و ملّی و شرح دالوریهای قهرماناسطوره
ادث عاشقانة قهرمان و باالخره تبدیل قهرمانی که از نظر مرتبه از دیگر انسانها و نه از شرح حو

محیط برتر است به قهرمانی که از نظر مرتبه از دیگتر انستانها و محتیط بتاالتر استت، عوامتل       
بخشد. نمودهای این تحول در ای است که این تحول را سامان میبنیادین و نقاط عطف اصلی

های هشتم تا دهم، چتون برزونامتة جدیتد )سترودۀ     ملّی متعلق به بازۀ زمانی سدههای حماسه
بته   -2سامنامهعطایی(، شهریارنامه، جهانگیرنامة سرودۀ قاسم مادح، شاهنامة اسدی و بویژه در 

، تا آنجتا پتیش   سامنامهشود. این تغییر در دیده می -عنوان متن شاخص این تحول )متن گذار(
هتای  رمانس قهرمانی از گونته  به شمار آورد. "رمانس قهرمانی"توان ن را میرود که این متمی

 ،بیت عج شده از نوع حماسه است که به دلیتل غلبتة فضتاها و حتوادث    نوع ادبی رمانس، جدا
آسا، روابط عاشتقانة قهرمتان و وصتف دالوریهتای او بترای رستیدن بته        العاده و معجزهخارق

وری از انتواع  دال یعملکننده بودن و تبلیغ ای خوش، سرگرمهزاده، پایانمحبوب زیبا و نجیب
گرفتن این تحتول در  در این جستار، ضمن تبیین چگونگی شکل شود. دیگرِ حماسه متمایز می

های هشتم تا دهم، اوضاع اجتماعی و عوامل برون متنی این تغییر متون حماسی فارسی در سده
هتای رواج  شود که این استحاله از خاستگاهح میبویژه در سدۀ دهم بررسی، و این فرضیه مطر

 آید.رمانس در عصر صفوی به شمار می
 

 ، شعر سدۀ دهم.سامنامه رمانس قهرمانی،حماسة ملی و  ها:واژهكلید

                                                
 ir . ghaemi-f@ferdowsi.um.ac       . استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 1

سامنامه به اشتباه به خواجوی کرمانی، شهریارنامه به اشتباه به عثمان مختاری و برزونامه به اشتباه به عطایی رازی نسبت  . 2
متعلق دانسته بودند؛ اشتباهی که در تحقیقات  ۱و 8های داده شده است، کسانی چون مول و صفا در ابتدا این آثار را به سده

 پسین تصحیح شد.
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 مادرساالری، مغالطة تاریخی یا بدخوانی اساطیر
  شناسی كاربرد یک نظریة انسانشناختی در نقد ادبیآسیب

 فمینیستی(ای و )نقد اسطوره
1فرزاد قائمی  

 چکیده
بتر   وبتود   مبتنی "تاریخیدر دوران پیش نظریة مادرساالری، که بر وجود نوعی جامعة ابتدایی

، حیات اجتماعی انسانها قوام گرفته بتود و هدایت اجتماع مادران در  زنان/محور اصالت نقش 
نظریة فرهنتگ اروپتایی   م.،  1۱83از . اول بار توسط برخی دانشمندان قرن نوزدهم عرضه شد

توسعه پیدا کرد که مطابق آن، فرهنتگ مادرستاالنة کهنتی در عصتر      2، توسط گمبیوتسباستان
نئولیتیک یا نوسنگی در اروپای قدیم حاکم بود که بتدریج به وستیلة غلبتة نظتام پدرستاالرانة     

 ه استت. از میان رفتت  مهاجران هندواروپایی و گسترش فرهنگ غالب آنها در عصر برنز متأخر

پژوهشهای انسانشناختی و مطالعات تاریخ تمدن به ابطال فرضیة فمینیستها دربارۀ وجتود ایتن   
ای تاریخی شبیه بتود تتا تحلیلتی علمتی.      ای که بیشتر به افسانهتمدن درخشان انجامید؛ فرضیه

و بسیاری از انسانشناسان پس از او، اصتالت نقتش متادر در ستاختار      5مطابق نظریات بامبرگر
تاریخی و وجود خدایان مادینه در عصر گسترش فرهنگ کشاورزی به هی  وجته  جتماع پیشا

نبود که در قرن بیستم توسط برخی نویسندگان  به معنای حاکمیت زنان بر جامعه یا دولت زنانه
ای آرمتانی کته بته    تصور وجود جامعه جریان فمینیسم بدان دامن زده شدموج دوم منتسب به 

ای تاریخی است که از تفستیر نادرستت و بتدخوانی استاطیر     شده، مغالطهه میوسیلة زنان ادار
دورۀ پیش تاریخی پدید آمده است؛ اساطیری که در عصر کشف کشاورزی، صاحب نمادهتای  

این نظریه از جمله نظریاتی استت  شدند که رمز باروری و زایایی زمین بودند. مادینة الوهی می
هتای  شتته و بتویژه در رویکترد نقتد فمینیستتی و برختی شتاخه       که در نقد ادبی بسیار نفوذ دا

ای کاربرد داشته است و امروز با وجتود طترد از مجتامع    شناسی و رویکرد نقد اسطورهاسطوره
-علمی جهانی، هنوز در کشور ما در برخی پژوهشهای علمی و نقدهای ادبی از آن استفاده می

مفتاهیم مترتبط بتا آن و نقتدهای وارد بتر آن       شود. در این جستار، پیشینة این نظریه، ماهیتت 
 های علمی جدید، عرضه شده است.ای از این مفاهیم، منطبق با یافتهبررسی، و تحلیل تازه

 انسانشناسیمادران،  زنان/نقش ای، نقد فمینیستی، نقد اسطوره، مادرساالرینظریة  ها:واژهكلید
 .و نقد نظریه

                                                
 ir . ghaemi-f@ferdowsi.um.ac استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد       . 1

2 . Gimbutas 
3 . Bamberger 
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 یادب نمت و منتقد انیمی گفتمان رابطه

  9یقباد ینعلیحس
  2یمحسن احمد 

 دهیچک
 مورد روش. است گفتمان هینظر هیپا بر متن و نقد انیم رابطهی بررس نوشتار نیا هدف
 عرضته  ضتمن  کته  استت  شتده ی ستع  و ،یلت یتحل -یفیتوصت  ،پژوهش نیا در استفاده
، معرفتی و  گذشتته ی هتا دهته ی ط دری زبانشناس مختلف مراحل از مختصری اخچهیتار
 است.  دیجدی ادب نقد مباحثی اصلی بنا ریز کهبیین شود ت
 

 گفتمان و متن ادبی، رابطه زبان، ادبیات و زبانشناسی.  :ها كلیدواژه
 

                                                
 . دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس 1

 M.Ahmady@modares.ac.ir مدرس تیترب دانشگاه ،یفارس اتیادب و زبان ارشدی کارشناسی دانشجو. 2
 

mailto:M.Ahmady@modares.ac.ir
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 بررسی تطبیقی انسان كامل در تشیع )امام( و عرفان )ولی(

 و نقش آنها در جامعه و سیاست
 9كلثوم قربانی جویباری

 چکیده
بینی دینتی و بعضتاً غیتر دینتی      تون فقرات هر جهانانسان کامل شخصیت محوری و س

شتود.   بینی تعریف متفاوتی از انسان کامل و ویژگیهای او عرضه متی  است. در هر جهان
شخصیت انسان کامل در تشیع )امام( و در عرفان )ولی( بسیار به هم نزدیک استت. تتا   

م بازستازی  اند عرفا شخصیت ولی را از روی شخصیت امتا  جایی که برخی مدعی شده
های تاریخی این الگو برداری بررسی نشده؛ بلکه  برختی از   اند. در این مقاله ریشه کرده

مهمترین ویژگیهای مشترک امام و ولی نشان داده شده استت؛ بترای مثتال نتوع انتقتال      
امامت و والیت، وظیفة هدایت، قطب بودن و غیره. البته در ابتدای مقالته بته ایتن امتر     

ای  ست که با توجه به علم و آگاهی کامل امام و ولتی، آنهتا هتی  عالقته    پرداخته شده ا
برای ورود به سیاست و ادارۀ جامعه ندارند. پس دلیل ورود آنها به این عرصه چیستا 

کند، وظیفة امام و ولی برای هدایت  شک تنها عاملی که آنها را به این کار تشویق می بی
 ها به عرصة سیاست و جامعه است.ساز ورود آن خلق است؛ این هدایت سبب

 
انسان کامل در عرفان، امتام و ولتی در عرفتان، سیاستت و ادارۀ جامعته و      ها:  واژهكلید

 رابطه آن با عرفان.
 

                                                

 kghorbani@birjand.ac.ir .  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند.  1
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 باورهای عامیانه در دیوان صباحی بیدگلی

 9پور نسرین قلی
 2پور مریم قلی

 چکیده
بررسی هستند. یکی ازین های شاعران گذشته، از وجوه مختلف شایستة مطالعه و  دیوان

ها برای استخراج مطالتب مربتوط بته فرهنتگ و آداب و رستوم و       وجوه، مطالعة دیوان
باورهای مردم است که در شعر شاعران وارد شده است. باورهای عامیانه، وجهی مبهم 
هتای   و رازآمیز از فرهنگ غیر مکتوب بشری است که ریشه در تمامی حاالت و اندیشه

اعم از اسطوره، ادیان ابتدایی، علوم کهن و فرهنتگ شتفاهی متردم دارد.    تاریخی انسان 
ها جاری بوده و از نسلی بته نستل    این باورها همیشه مانند خون در رگ و ریشه انسان

بعد منتقل شده است. گسترۀ فرهنگ عامه، به اندازۀ گسترۀ زبان و تفکر آدمیان استت و  
دارند و مسائل روزمرّۀ خود را در « ایمان»اورها همة انسانها بالاستثناط به گروهی ازین ب

 گذرانند. ها می پرتو این ایمان
توجه مردم به این گونه باورها تا حدی است که حتی اگر یک باور و عقیده پس از 
های  گذشت مدت زمانی رو به فراموشی رود، باوری جدید متناسب با شرایط و ویژگی

و یا گاهی باورهتای خرافتی در طتول زمتان     روزگار جدید جای آن را خواهد گرفت. 
 دهند. ای خود را نشان می های تازه کنند و به صورت تغییراتی می

هتای شتعری، مضتامینی     در دیوان صباحی بیدگلی کاشانی نیز هماننتد همتة دیتوان   
خورد که تعدادی از آنهتا در   برخاسته از باورهای عامیانه و فرهنگ شفاهی به چشم می

 بندی شده و درباره هرکدام تحقیق و بحث شده است. اج و طبقهاین مقاله استخر

 : صباحی بیدگلی، باورهای عامیانه، شعر دوره بازگشت.ها ه ژ كلیدوا
 

                                                
 . دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور 1
 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد بجنورد2
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  و ازفرهنگ ییها گونه در عیّتش گاهیجا

 یاریبختی  عامّه اتیّادب
1یویعُدی قنبر عبّاس  

 دهیچک
 ران،یت ا در.( خ.ه333-1131./ق.ه۱3۱-1138)هیصتفو ی عیشت  حکومت آمدن کاری رو با
ی شتفاه  اتیّت ادب. نبتود  ریثأتی بی مرکز دولتی اجتماع-یاسیس نگاه نوع از زین اتیّادب
 در رای نت ید تفکّترات  و متذهب ی اثرگذار. نماند بینصی ب راتییتغ نیا ازی رانیا اقوام
 نیت ا در. بازجُست توان یم ریعشا و التیایاجتماع وی دتیعق ،یفرهنگ ،یزبانی نمودها
 بته  یاریت بخت ریعشای شفاه ادب  حوزه در مذهب و نیدی ها جلوه ازی بازجُست وشتار،ن

 قترار  توجّته  متورد ( اصتفهان )هیصتفو ی حکتومت  تختیپا به کینزد اقوام ازی یک عنوان
ی شتها یگرا وی نیدی انهایبن ازی بازتاب باور، نیای ها هیبنمایی شناسا و ها نمونه. ردیگ یم
 نتوع  ریثأتت  از ای یت مذهبی باورمند و نشیگز در عامّه اراده از تواند یم که استی مردم
 موال خاندان به اعتقاد و امامت مبحث. باشد گرفته تأنش مردم، بر هیصفو حکومت نگاه
 در کته  هاستت یاثرگذار نیا ازی ا نشانهی مذهب تفکّرات از برخاستهی رفتارها و( عی)عل
تمامتاً شتیعه دوازده امتامى  هستتند.     بختیاریها مردمانى متذهبى و  . شود یم عرضه مقاله

اکترم)ص( و   عشق و عالقه آنهتا بته استالم، قترآن و ستادات بته عنتوان خانتدان نبتى         
 ها به خاندان امامت و والیت برگ افتخارى است بر تاریخ این قوم. مندى آن عالقه

 
ادبیات عامه و قوم بختیاری، دیتن و متذهب و ادبیتات عامته، فرهنتگ و       :ها كلید واژه

 بیات بختیاری. اد

                                                
odivi46@yahoo.com شهرکرد، دانشگاه مدعو اریاستاد ،(عامّه اتیّادبی)فارس اتیّادب و زبانی دکترا -1

   

mailto:odivi46@yahoo.com
mailto:odivi46@yahoo.com
mailto:odivi46@yahoo.com
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 روانی پور و اومانیسم

1رویا قوچانیان  
  2ریحانه فرامرزی

 چکیده

داستان ایران در سه دهه اخیر چهره ها ی زن تأثیر گتذار بستیاری در پهنته ختود دارد.     

از  "منیرو روانتی پتور  "برخی از آنها شایسته توجّه و تأمّل فراوان هستند . در این میان 

ار است؛ چرا که او به نیروی طبع بلند، اندیشه توانتا و قریحته   جایگاه ویژه ای برخورد

سرشار خود در نمایاندن  مضامین مختلف در کسوت الفاا تواناست. در خصوص این 

شخصیّت و آثارش مقاله های گوناگونی نوشته شده است که هر یک بته فراختور دیتد    

اند. امّا هم چنان افقهتای   نویسندگان و مجال آنان به بعدی از ابعاد داستان وی پرداخته

فراوانی از توان هنری وی ناشناخته مانده است  که نگارندگان ایتن پتژوهش بتا تأمّتل     

 بیشتر در آثار او در پی نمایاندن گوشه هایی ازاین عرصه های پنهان هنر وی هستند. 

چگونه روانتی پتور در داستتان  ایرانتی دهته شصتت       »سؤال اصلی مقاله این است که 

وانسته است با به کارگیری اومانیسم  به اقناع مخاطب مستلمان ایرانتی دستت    شمسی ت

ر هنت جلوه از این محدود و به صورت اختصار به  مجال در این مقال با توجّه به ا «یابد

  .شود اومانیسم بررسی می دریچه تفکّراز  داستان  او واو پرداخته می شود 

 

و روانتی پتور، اومانیستم در ایتران، تحلیتل      داستتان فارستی امروز،آثتارمنیر    كلید واژه:

 داستانهای فارسی امروز.
 

                                                
 کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی . 1
 مدرّس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.  2
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 بنیادهای نظری مطالعات ادبیات پایداری، مفاهیم پایه

 و مرزهای پژوهشی
1كاظم كاظمی   

 چکیده
یابتد   پژوهشهای علمی بر اساس پیروی از الگوهای عام روش شناسانه هویتی واحد می

ها مشخص می شود. شاخصهایی که معتین کننتده   و دو شاخص اعتبار و پایایی برای آن
هویت یگانه هر حوزه علمی است، بسترهای نظری پارادایمی خاص آن میتدان علمتی   
است. این چارچوبهای کلی، مبانی مفهومی و مرزهای پژوهشی و رشته خاص را تعیین 
ای می کند. با مالحظه ابعاد کمی و کیفی تولیدات پژوهشهای ادبیات پایداری در ستاله 

اخیر در عین التفات به جنبه مشترک این آثار، آیا می توان از مفاهیم بنیادین نظری مورد 
اجماع پژوهشگران وصاحبنظران آن سخن گفت؛ آیتا مجموعته پژوهشتهای مطالعتات     
پایداری، مرزهتای مشتخص و متمتایز پژوهشتی در جغرافیتای کلتی علتوم انستانی و         

با بررسی و تحلیل نظری مفاهیم جنتگ، دفتاع   اجتماعی ایجاد کرده استا دراین مقاله 
مقدس و پایداری، یک مبنای نظری، مفهومی برای پوشش پژوهشهای ادبیات پایداری و 
همچنین جنگ و دفاع مقدس عرضه می گردد. ایتن ستاختار مفهتومی بتا عرضته یتک       
مرزبندی روش شناسانه بین واژگان حوزه، رشتته و میتدان در مطالعتات جنتگ، دفتاع      

ادبیات پایداری تکمیل می شود. در نتیجه عالوه بر ترسیم الگوی کلی فعالیت  مقدس و
پژوهشی در ادبیات پایداری، مفاهیم پایه و تعاریف نظری آنها در جهت ستامان یتافتن   
پژوهشهای آینده مشخص می گردد. تشخص یافتن علمی مجموعته ایتن پژوهشتها بته     

و اجتماعی نتیجه عملتی ایتن پتژوهش    عنوان یک جریان علمی متمایز در علوم انسانی 
 است. 
 

: ادبیات پایداری، جنگ، دفاع مقدس، مبانی مفهومی در ادیبت پایداری، كلمات كلیدی
 مرزهای پژوهشی و ادبیات پایداری.

 

                                                
 رماندکتری جامعه شناسی، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر ک.  1
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 نگاهی به زنانِ مثنوی از دیدگاه جامعه شناسی ادبیات

  1روح انگیز كراچی                                                                          
 چکیده  

بررسی شعر از دیدگاه جامعه شناسی ادبیات به پتژوهش در زنتدگی و جریتان فکتری     
آفرینندۀ اثر، واقعیتهای اجتماعیِ بسترِ تولید اثر و ارتباط و هماهنگی بین شاعر، شتعر و  

ستدۀ هفتتم    پردازد. هدف این پژوهش، شناخت و درک واقعیتهای اجتمتاعی جامعه می
هجری قمری و تأثیر آن بر شاعر و شعر او، و سپس موقعیتت ختالق اثتر و وابستتگی     

گیری اثر ادبی است. بر این اساس مثنوی از بُعد بیرونتی و  طبقاتی او و چگونگی شکل
ارزش جامعه شناسی، مورد بررسی قرار گرفت تتا کتارکرد اجتمتاعی مثنتوی و میتزان      

ثر بر مخاطبان به لحاا جایگاه زن تبیتین شتود و پیونتد    تأثیرگذاری شگفت انگیز این ا
 مؤثر شعر و فرهنگ اجتماعی ایران مورد بحث قرار گیرد. 

 
 : زن در مثنوی، شعر موالنا و جامعه شناسی شعر، شعر کالسیک فارسی كلیدواژه

 

                                                
 Karachi@ihcs.ac.ir  دانشیار زبان و ادبیات فارسی. پژوهشگاه علوم انسانی   .  1

mailto:Karachi@ihcs.ac.ir
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 لسانی شیرازی، شاعر بزرگ مکتب وفوع

  9محمد حسین كرمی
 چکیده

فاوتهای فراوان در سبکهای فردی شاعران، چنتدین ستبک و   در شعر فارسی عالوه بر ت
مکتب شعری وسیع، یکی پس از دیگری شکل گرفت که برختی تتا چنتد قترن تتداوم      
داشت و شتاعران فراوانتی در هتر کتدم از آنهتا شتعر سترودند. ستبکهای خراستانی،          
آذربایجانی، عراقی، هندی یا اصفهانی، بازگشتت و معاصتر و مکتبهتایی چتون مکتتب      

 یراز و وقوع از مهمترین آنها است. ش
مکتب وقوع حدود یک قرن از ربع اول قرن دهم تا ربع اول قترن یتازدهم هجتری    

الدین لسانی شیرازی یکتی از بزرگتترین    قمری، شیوه غالب بر شعر فارسی بود و وجیه
شاعرانی است که در قالبهای مختلف به شتیوه وقتوع شتعر ستروده استت. او یکتی از       

رگ این مکتب و دیوان او آیینه تمام نمای شعر وقوع است. در این گفتار به مروجان بز
 شود.  بررسی زندگی و شعر لسانی در مکتب وقوع پرداخته می

 
 : شعر لسانی شیرازی، مکتب وقوع، ادبیات قرن دهم. ها واژه كلید

                                                
 . دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز 1
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 نقش رمزگان نمادها در ساخت تصویری شعر نو ایران

 9فرزاد كریمی
 چکیده
معموالً از تصویر و بررسی آن سراغ داریم، صور خیالی است که در قالب صتنایع  آنچه 

های لفظی و معنوی در آثار ادبی وجود دارد. در این مقاله، تصویر، نه بته بدیعی و آرایه
عنوان ذهنیتی مصور، ناشی از درک و یتادآوری  به هایی، بلکهعنوان چنین صنایع و آرایه
باره است. آثاری که پیش از این در این گرفتهرد بررسی قرار عینیات موجود در متن، مو

از "یتا   "بالغت تصتویر "تألیف شده، بسیار اندک، و آنچه موجود است نیز مانند کتاب 
نگر و منتج شده اند تا تحلیل جزئی، بیشتر به کلیات پرداخته"های تصویری تا متن نشانه

شتده   به مصداق است. در این مقاله ستعی  از مصداق. درواقع حرکت این آثار از نظریه
هتای مربتوط، وضتعیت    است با تأکید بر مباحث زبانشناسانه و تحلیتل متوردی نمونته   

سازی و نتایج تصویرمندی متن در آثار شعر نو ایران تحلیل شتود؛ البتته   تصویر، تصویر
رد بحث و های بیانی، چون استعاره، تمثیل، نماد و اسطوره مودر این مسیر بعضی آرایه

بررسی قرار گرفته؛ اما استاس تحلیتل بتر وضتعیت رمزگتان نمادهاستت کته یکتی از         
 رود.شمار میبندی بارت بهرمزگانهای روایی در تقسیم

 
: تصویر در شعر فارسی، زبانشناسی و ادبیات فارسی شعر نو ایران، واژگان كلیدی

 رمزگان نمادها در شعر 

                                                
 frzd4233@yahoo.com    دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز.  1



 زبان و ادبیات فارسیهای یش پژوهشمین هماهفتـ  هرمزگاندانشگاه                                                191 

 

 غهالبال تلمیح و تضمین سعدی از نهج

 9خدیجه كریمی
 2علی صادقی

 چکیده
دیباچه و مقدمه هر اثری چه نظم چه نثر غالباً جوالنگاه هنرنمایی و نمایش میزان 
استعداد، دانش و مذهب سراینده و نویسنده اثر است. به طور معمول شاعران و 

ذی  کلُّ امرٍ»نویسندگان معتقد به ادیان الهی بویژه مسلمانان به پیروی از حدیث نبوی: 
اهتمام داشته اند؛ از همان آغاز نویسندگی خود « بال لم یبدأ فیه بسم اهلل فهو ابتر

خداوند بزرگ را به دلیل اعطای     نعمتهای بیکرانش شکر گزاری کرده و به این دلیل 
که اوج تحمید و توصیف خداوند در نهج البالغه بویژه خطبه اول است، بیشترین 

انقدر کرده اند. سعدی سخنور نامی ایران که آوازه شهرت او اقتباس را از این اثر گر
جهان را در نوردیده است از این امر استثنا نیست؛ بلکه او در صدر نویسندگان و 
شاعرانی است که با تأثیر از نهج البالغه با کیمیاگری هم عر  نوشته های خود، هم 

برخی از سخنان و اشعار  عمق آن را غَنا بخشیده است. در این پژوهش سعی شده است
 سعدی عرضه شود که مستقیم یا غیر مستقیم از نهج البالغه تأثیر پذیرفته است. 

البالغه، تلمیح در شعر  : تأثیر حدیث در ادبیات فارسی، شعر سعدی و نهجها كلید واژه
 سعدی.

                                                
  البالغه ارشد نهج کارشناسی.  1

   البالغه . کارشناسی ارشد نهج2
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 تحلیلی بر مذهب و نقش آن در ساخت

 فضای شعر طاهره صفّارزاده 

1نهادعلی اكبر كمالی 
 

 چکیده
یکی از محورهای اندیشه های صفّارزاده که عمیقاً به آن پرداخته، مذهب است. پژوهش 
نشان می دهد وی به مذهبی سطحی که شامل اصول خشک باشد، بسنده نمی کند؛ بته  
عبارتی این شاعر هرگز مذهب را برای خود مذهب نخواست. مذهبی که وی مطرح می 

با انواع بهره وری از آیات قرآن و نیز روایتات؛ متذهبی    کند بواقع مذهبی است آمیخته
است که در کنار ایفای نقش وحیانی خود، در تقابل با عصر رایانه قرار می گیرد. تازگی 
کالم وی در استفاده از مذهب و ساخت فضای مذهبی شعرش در این است که مذهب 

نات این نوع شعر بهره بترده  دهد که شاید کمتر شاعری از امکا هایی پیوند می را با جلوه
باشد. هدف این مقاله، بررسی نمودهای مذهب در اشتعار طتاهره صتفّارزاده و فضتای     

متردان  »مذهبی حاکم بر شعر او است. از این رو، اشعار چهتار دفتتر شتعری او شتامل     
به عنوان نمونه انتختاب نمتوده و   « هفت سفر»و « دیدارصبح»، «روشنگران راه»، «منحنی

 گوناگون این موضوع در آنها بررسی شده است. محور های
 

های دینتی   شعرطاهره صفّارزاده، دین ومذهب در شعر امروز فارسی، قصهها:  كلید واژه
 شعر معاصر.

 

                                                
 پردیس شهید باهنر مرکزی –مدرس دانشگاه فرهنگیان  دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

alikamali_1386@yahoo.com 
 

mailto:alikamali_1386@yahoo.com
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 بر اسا  دیدگاه « زیارت»تحلیل گفتمانی نماهنگ 

 معناشناختی -نشانه
 1ابراهیم کنعانی
 2عصمت اسماعیلی

 چکیده
گیتری فراینتدهای رُختدادی،    لیلی و توصیفی، چگونگی شتکل در این مقاله با روش تح

شناختی گفتمان ادبی نماهنگ ادراکی و زیبایی -عاطفی، هویّتی، شناختی، حسّی -تنشی
گیرد. در واقع پرسش اصلی مقاله ایتن استت   ، مورد بررسی و ارزیابی قرار می«زیارت»

معناشناسی است و کدام  -شانه، تابع کدام کارکرد  ن«زیارت»که فرایند گفتمانی نماهنگ 
معناشناسی بر آن حاکم است. هدف مقالته ایتن استت کته نشتان دهتد        -ویژگی نشانه

شناختی، ابتدا با ییادراکی و زیبا -عاطفی، حسّی -چگونه کودکی زائر در فرایندی تنشی
 کند و سپس با همخوانی و هماوایی با فریادهمانی پیدا میهای حاضر در حرم اینپدیده
گیرد. نتیجة این تعامل و هماوایی، ی )ع( زائران دیگر در تعامل آنها نیز قرار می«یا رضا»

طبیعی کودک زائر را بته  « دستیابی به نوعی لذّت و شهود عرفانی است؛ شهودی که منِ
 رساند. نشاند و او را به مقام زائری امام رئوف میاستعالیی می« منِ»بار 
 

ناشناسی در ادبیات فارسی، گفتمان و نماهنتگ زیتارت، کتودک    مع -نشانه: ها هواژكلید
 شناختی در ادبیات فارسی.زائر، فرایند زیبایی

                                                
 ebrahimkanani@gmail.com دانشگاه سمنان دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی 1 .
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان.  2
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 بررسی و تحلیل ترجمه های عربی رباعیات خیام

 9حسین كیانی
 2پورسعید حسام

 چکیده
عربی رباعیات خیام، زمینه مناسبی فراهم آورد که جهان عترب بتا یکتی از     یها ترجمه
زبان را بر آن داشت تا هر یک  فرهنگدوستان عربو  ای ادب فارسی آشنا شودشاهکاره
ژوهش بر آن است تا در مقدمته بته    ای با رباعیات خیام پیوند برقرار کنند. این پ به گونه

کوتاهی، چگونگی ورود رباعیات خیام به ادبیات عربتی را بررستی کنتد و پتس از آن     
فارسی به عربی برگردانتده شتده استت، واکتاوی و     هایی را که مستقیماً از زبان  ترجمه

تحلیل کند. نتایج پژوهش نشان داد که آن دستته از مترجمتانی کته بتا زبتان و ادبیتات       
انتد،   فارسی آشنایی بهتری داشته، و رباعیات را از زبان فارسی بته عربتی بتاز گردانتده    

انتد در انتقتال    انتده های دیگری به عربی باز گرد نسبت به کسانی که رباعیات را از زبان
اند. گفتنی است در ایتن   های خیام توفیق نسبتاً بیشتری داشته تر اندیشه دقیقتر و سنجیده
 تر اشاره شده است.    شده های شناخته ها و نقاط قوت ترجمه چنین به کاستی نوشتار هم

 
بتی و  های رباعیات خیام. ترجمه در ادبیات فارسی، تعامل زبتان عر  : ترجمهها واژهكلید

 فارسی. 

 

                                                
 . عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز 1

 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز.  2
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 بررسی موسیقی بیرونی)وزن عروضی(
 در غزلهای وحشی بافقی

 9علی گراوند
 2بادآ علی پور حمد علیا

    چکیده
این نوشتار به دنبال این است که موسیقی بیرونی یا همان وزن عروضی غزلهای وحشی 

یه روشن بندی و از نظر کمی و کیفی بررسی کند. در بررسی اول بافقی را استخراج، دسته
شد که وحشی بافقی در غزل بیشتر از اوزان رایج شعر فارسی استتفاده کترده، و تنتوع    

وزن در شتش بحتر    1۱ای که وی مجموعتاً از   اوزان در غزلیات او اندک است به گونه
تنتوع کمتتری در اوزان     عروضی استفاده کرده که در مقایسه با دیگر شاعران نشاندهنده

ی بیشتر پایبند سنتهای شتعری، و پتا را از حتد متعتارف     چنین وحش عروضی است؛ هم
 اوزان شعری و اختیارات و زحافات رایج شعر فارسی فراتر نگذاشته است.

 
های وحشی، وزن عروضی در غزل  وحشی بافقی، موسیقی بیرونی در غزلها:  كلیدواژه

 فارسی.
 

                                                
 ماستادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ایال.  1

 agaravand89@gmail.com زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم ناسی ارشددانشجوی کارش.  2
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 بررسی روابط عاشق و معشوق در غزلهای وحشی بافقی

 9علی گراوند
 2فاطمه ملکی

  چکیده
مکتب وقوع و واسوخت یکی از رویکردهایی استت کته در ادبیتات فارستی بتویژه در      

ترین شاعران این مکتتب  عرصه غزل قرن دهم ایجاد شد. وحشی بافقی یکی از برجسته
های قبل بیشتر شاعری و غزلپردازی با شعر و غزل دوره است. تفاوت این طرز و شیوه

بط عاشق و معشوق نمودار شده است. این نوشتار هم بر آن است عشق و روا در حوزه
که به بررسی روابط عاشق و معشوق در غزل وحشی بته عنتوان سترامد شتاعران ایتن      

خلتق و   مکتب بپردازد. با بررسی غزلهای وحشی روشن شد که هرچند معشوق عمتده 
رحتم،  ار، بتی وفتا، جفاکت  خوها و صفات معشوق سنتی شعر فارسی را دارد و بسیار بی

چشتمی دارد و بتر    اعتنا به عاشق و ... است، غیر از عاشق به افراد دیگری نیز گوشه بی
واقعی او را نیز ترسیم کرد و به واقعی  توان چهرهخالف معشوق شعر سنتی فارسی می

هتای قبتل استت.    بودن آن قائل شد. اما نوع برخورد عاشق با او کامالً متفاوت بتا دوره 
کند که اگر رفتتارش   نوان عاشق  در غزلیاتش معشوق را تهدید، و ابراز میوحشی به ع

چنتین معشتوق را بته     شتود؛ هتم  کند و عاشق دیگری می را اصالح نکند او را ترک می
کند کته از   گیری تهدید، او را نفرین، و از عشق خویش اظهار پشیمانی، و ابراز میانتقام

وفایی معشوق نسبت ست و ضمن شکوه از بیعشق و عاشقی و معشوق دلزده و بیزار ا
اعتنا است که همه اینها بر خالف روابط عاشق و معشتوق در شتعر فارستی    به او    بی
 است.

 وحشی بافقی، عشق وغزل فارها: شعر  كلیدواژه

                                                
 agaravand89@gmail.comاستادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ایالم.  1

 و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم زبان  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته.  2
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 نامه و روضةالعقو  بررسی دیدگاه ادبی مرزبان

 9بیاتی عذرا گل

 چکیده
العقول به اختصتار   نثور ماندگار مرزبان نامه و روضة در این مقاله ضمن معرفی دو اثر م

به مقایسة هر دو از دیدگاه ادبی پرداخته شده که ضتمن توصتیف ویژگیهتای بالغتی و     
ادبی و نیز شیوۀ داستانویسی هر دو مترجم به شباهتها و تفاوتهای آن همتراه بتا شتاهد    

 مثال اشاره شده و مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. 
نامه و  چه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته بررسی دیدگاه ادبی دو متن )مرزبانآن

روضةالعقول( است. الزم به ذکر است دیدگاه ادبی بیشتر به بسامد لغاتی کته در معنتی   
شتود کته    توجه دارد. ضمن مطالعة این دو اثتر مشتخص متی    است مجازی به کار رفته

نتاخواه بیتانگر ستبک نویستندگی      ادبی( ختواه  برخی ویژگیهای سبکی )زبانی، فکری و
کند. بنابراین  مؤلف اثر است؛ چراکه مثالً کاربرد خاص سبک نویسندگی او را نمایان می

نامه و روضةالعقول شباهتهایی هست که به تفصیل در  نویسی بین مرزبان در شیوۀ داستان
ادبی و حتی زبانی هم   گاهنامه از دید مرزبانتوان گفت  مقاله بدانها اشاره شده است. می

تر از روضةالعقول است باید گفت هر دو اثر به نثر مصنوع است با ایتن همته،    پذیرفتنی
 مقایسة مواضع مشترک آن دو، مبیّن اختالفات جزئی در سبک است. 

                                                
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  1
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 دنیای خواب و خواب گزاری در شاهنامه فردوسی

 9مینا گلستانی  

 چکیده 

ه از دیرباز ذهن انسان را به خود مشغول داشته است و ای پیچیده است، ک خواب پدیده

ی تاریخ انسان دارد، هم چنان  توان ادّعا کرد با وجودی که خواب قدمتی به اندازه می

رازآمیز و تأمّل برانگیز باقی مانده است. خواب و رویا در ایران باستان هم بسیار اهمیت 

اند گاهی خوابی  دانسته ر موثر میداشته و آنها دیدن خواب را در سرنوشت خود بسیا

ها به حقیقت  کردند چون معتقد بودند که خواب ها به آن فکر می دیدند و مدت می

 پیوندند.  می

ها اعتقاد داشتند و همیشه در دربار خود خوابگزارانی داشتند تا  پادشاهان نیز به خواب

ه این کار نبوده است بعد از دیدن خواب، برای ایشان تعبیر خواب کند هر کسی قادر ب

توانست این کار را انجام دهد که یا دارای فرّه ایزدی بوده یا به نوعی از  و کسی می

 نیروی الهی و توانایی فکری باال بهره دانست. 

ها، که  ها و ناشنیده ای است به سوی نادیده ی فردوسی نیز خواب پنجرهدر شاهنامه

اند  هایی وجود دارد که همه به نوعی تعبیر شده باند و در این اثر ارزشمند خوا ناشناخته

ها اهورایی و اهریمنی و گاهی  ها اهورایی بوده و بعضی خواب بعضی از خواب

دیده نوع  ها اهریمنی با توجه به شفقت و فکر و اندیشه فردی که خواب می خواب

 خواب هم متفاوت بوده است. 
 

 ، موبدان.: شاهنامه، اساطیر، خواب، خوابگزاركلید واژه
 

                                                
 مدرس مرکز پیش دانشگاهی کرج  –کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی .  1
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 زبان فارسی زبان پزشکی در هندوستان عصر گوركانی

 9 رضا گلشنیسید علی

2 نسرین استواری

 چکیده  
زبان و ادبیات فارسی به عنوان زبانی علمی از قرن چهارم تا سیزدهم هجتری، یکتی از   
-زبانهای انتقال علوم بعد از زبان عربی در جهان اسالم بوده است. این زبتان بتا شتکل   

ری دولت گورکانیان مورد توجه پادشاهان این سلسله قرار گرفت و عالوه بر شاعران گی
وادیبان، بسیاری از اطباط و دانشمندان ایرانی را که زبان فارسی داشتند جذب خود کرد. 
در این پژوهش به سیر تاریخی زبان پزشکی میان این پزشتکان و دانشتمندان در عصتر    

ست که با آثارشان عالوه بر رونق دانش و حکمت، سبب کورگانیان هند پرداخته شده ا
 تر شدن بار علمی زبان و ادبیات فارسی شدند.غنی
 

 زبان و ادبیات فارسی در هند، زبان فارسی، زبان فارسی و گورکانیان هند. كلید واژه:

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
شکی ایران، دفتر مطالعات تاریخ پزدانشگاه علوم پزشکی شیراز و  مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ طب.  1

 دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و گروه تاریخ

golshani_22@yahoo.com 
دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و  مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ طب.  2

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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 استعاره پرتابی در شعر نیمایوشیج براسا  نظریه تی.ا .الیوت

 9داری اعظم گله                                                                          

 چکیده

 مجازی صورت کلی طور به و ها استعاره و ها تشبیه مجموعه خیال صور یا ایماژ

 و تصویرگرایی مبنای بر که است شعر در مکتبی ایماژیسم. دربردارد را بیان
 نو نقد پردازان نظریه از که الیوت.س.اتی د :مانن افرادی و گرفت شکل خیالپردازی

 استقبال ، گیرندمی قرار هم کنار در ولی هستند ربط بی ظاهراً که تصاویری از است

 .کردند استفاده صورخیال از مستقیم بیان جای به مقصود ارائه برای آنها.  کردند
 رده که ظاهراًاستعاره پرتابی عبارت است ازاینکه شاعر، تصاویری دقیق ،  محکم و فش

 هم قرار دهد. کنار بدون رابط در را ربط هستند بی

 .نیما یوشیج ،الیوت.اس.تی ی.پرتاب استعاره ،ژایما :ها هكلیدواژ

                                                
  azamgaledari@yahoo.com  ن و ادبیات فارسیکارشناس ارشد زبا.  1
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 صور خیا  آینه در شعر فارسی

 9احمد گلی                                                                          
 2مهری كاظمی

 چکیده
جمله عناصر شعری که شاعران پارسیگوی به آن توجّه کترده و در نتیجته بته     از 

است. تصاویر و ایماژهتایی کته در   « آینه » تصویرسازی در مورد آن پرداخته اند، 
انگیز و هنری استت کته موجتب زیبتایی     مورد این عنصر به کار رفته، تصاویر دل

ی که مخاطب با حتسّ  شعر و نفوذ آن در ذهن و دل مخاطب شده است، به طور
درونی خود این معانی و مضامین استوار شتاعرانه را بتا پتذیرش ختاطر و حتسّ      

شتود. در  کند و به قدر وسع و توان از آن برخوردار میشعف و شادی پیگیری می
این مختصر کوشش شده است این تعابیر و تصاویر شاعرانه، استتخراج و تحلیتل   

 شود.
 

ات فارسی، صور خیال در شعر فارسی، تصویرهای ادبی آینه در ادبیها:  كلید واژه
 در ادبیات فارسی.

 

                                                
  ah.goli@yahoo.com  دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.  9
            MehriKazemi83@yahoo.com  آذربایجان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی.  2

mailto:MehriKazemi83@yahoo.com
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 ش دهکییزبان شعری درو
 9یوزعلی گوز 

 چکیده
دهم هجری استت کته در   قرن ش دهکی، یکی از شاعران اواخر قرن نهم و اوایل یدرو

منابع موجود اطالعات چندانی در بارهط تتاریخ تولتد، زنتدگی و ختانوادهط وی وجتود      
. در تذکره ها نام این شاعر به شکل عزیز اهلل محمد درویش آمتده استت. وی در   ندارد

ویژگی های اخالقی او متی تتوان    زمحلهط دهک از محالت قزوین به دنیا آمده است. ا
 به قناعت و بی توجهی به مادیات دنیوی اشاره کرد.

عاری کته بته   علیشیر نوایی در اثر خود به نام مجالس النفائس می گوید: در میان اش
درویتش دهکتی در غتزل     خراسان آمده، زیباترین شعر متعلق به درویش دهکی استت. 

های خود اخبار عارفانه را با احساسات عاشقانه در هم آمیخته است. جمله ها بیشتر در 
قالب یک بیت بیان شده اند، ولی گاهی هم به جمله هایی بر می ختوریم کته در یتک    

ت کلمه های عربی در شعر درویش دهکی بسیار کم است نسب مصرع گنجانده شده اند.
و به دلیل استفاده نکردن از یک هجای بلند به جتای دو هجتای کوتتاه، بُعتد موستیقی      

 بیشتر از دیگر شاعران است.اندکی اشعار وی 
درویش دهکی در دیوانش می گوید که اشتعار ختود را در اغلتب متوارد بتا الهتام       

با این که  عاشقان را با سخنان پر معنی بیان نموده است. سروده و در این شعرها احوال
درویش دهکی در اواخر رونق سبک عراقی می زیست، ولی شعر وی به ستبک هنتدی   
متمایل است. از این لحاا سبک شعر او به سبک شعری حتد واستط ستبک عراقتی و     

را  «وقوع»یا  «واقعه گویی»هندی تعلق دارد که به آن سبک وقوع می گویند. اگر بتوانیم 
 سبک بنامیم، همهط اشعار درویش دهکی در آن سبک جا دارد.

درویش دهکی بیشتر به سرودن غزل عارفانه رغبت داشت. اشعار او عموما ستاده و  
روان است. در شعر خود صناعات ادبی را زیاد به کار نبرده ولی از امثال و حکم فراوان 

 استفاده کرده است.
دیتوان درویتش دهکتی، در بختش آثتار خطتی فارستی         نسخهط منحصر به فترد از 

به ثبت رسیده استت. ایتن نستخه در زمتان      ۴23کتابخانهط دانشگاه استانبول با شمارهط 
 حیات شاعر نوشته شده است.

                                                
 استانبو  استاد دانشگاه . 1
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 های طنزپردازی حافظ شیرازیشگرد

 9اعظم لطفی صمیمی
 2رامین محرمی

 چکیده

اکم بتر قترن هشتتم استت وی     سبک طنزپردازی حافظ، برخاسته از محیط اجتماعی ح
شاعر مصلحی است که به قصد مبارزه با کژیها و نابسامانیها، تیغ طنز خود را بر غدۀ ریا 

چه عوامل »این پژوهش در صدد پاسخ دادن به این پرسش است که:   فرود آورده است.
و ویژگیهایی، از نظر زبانی، فکری و ادبی، سبک طنزپردازی حافظ را  متشخص و طنز  

در این مقاله سبک طنزپردازی حافظ از سه بعد « کنداو  را فرا مکانی و فرا زمانی  میا
از لحاا سطح فکری، طنز انتقادی او درونگترا   ادبی بررسی شده است.فکری، زبانی و 

شود. تعادل عاطفی شتعر  است که به طنز اجتماعی، مذهبی، فلسفی و سیاسی تقسیم می
ای او به شعار حزبی و سیاسی مبدّل نشود. زبان طنز او حافظ سبب شده است تا انتقاده

مستقیم، تصویری و آراسته به انتواع صتناعت و بالغتت ادبتی     اصالحگر، عفیف،   غیر
متعهّتد همردیتف محتتوای متعتالی آن استت.       است. زبان ادبی و هنری شعر این شاعر

یهام،کنایه و استعاره نما،  امهمترین شگردهای طنزآفرینی  او عبارت است از:    متناقن
 تهکّمیه.      

 
سبک و طنز در شعر حافظ، صناعات ادبی در شعر حافظ، ادبیات کالسیک  كلیدواژها :

 فارسی. 
 

                                                
 . دانشگاه محقق اردبیلی 1

 دانشگاه محقق اردبیلیدانشیار زبان و ادبیات فارسی .  2
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 بررسی شکست زمان و نابهنگامی در رمان ارمیا

 براسا  دیدگاه ژنت

  1سهیال مباركی                                                  
2زكیه رشیدآبادی                                

 چکیده  
شناسان، ژرار ژنت میان زمان یکی از عوامل اساسی روایت، زمان است. در میان روایت

متن و زمان داستان تمایز قائل است و آن را به سه جزط با عنوان نظم، تتداوم و بستامد   
اه ژنت در رمان ارمیتا، اثتر   نگارنده در این مقاله، عوامل زمان را از دیدگکند. تقسیم می

 معاصر در حوزه رضا امیرخانی، مورد بررسی قرار داده است. رمان ارمیا از آثار برجسته
ادبیات مقاومت است که در آن به موضوع انسان در جنتگ و انستان برآمتده از جنتگ     

ت. روایت، عامل زمان در ارمیا حائز اهمیت اس در میان عناصر سازندهشود. پرداخته می
روایتی عنصتر    -رئالیست و مدرن از تمام ظرفیتهای ادبی ای امیرخانی به عنوان نویسنده
برد و با استفاده مناسب از تغییر در نظم خطی زمان و با انواع  زمان در این رمان بهره می

تداوم و بسامد در شرح وقایع داستتان، نتوع خاصتی از زمانمنتدی را در شترح وقتایع       
 . بارزترین ویژگی روایی این رمان، شکست زمانهای متعدد و زمانکندمی داستان ایجاد

شخصیتهای داستتان بتویژه شخصتیت     پریشی است که نویسنده از آن برای بیان گذشته
 برد.اصلی داستان ارمیا، و معرفی آنها به خواننده بهره می

 
تان امتروز،  : روایت و زمان در داستان امروز، نظم و تتداوم، بستامد در داست   هاكلیدواژه

 ژرار ژنت، ارمیا، رضا امیرخانی.
 
 
 
 

                                                
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی. 1
 تهران قاتیواحد علوم تحق -زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد  یدکترا یدانشجو .2
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 شناسیتحلیل سه ماجرا از تاریخ بیهقی از دیدگاه روایت

 والدیمیر پراپ 
 9محمد مجوزی
 2میثم پارسا

 چکیده
های پریتان  قصه شناسانهریخت شناس صورتگرای روس با مطالعهوالدیمیر پرا ، مردم
را بنا نهاد. او الگویی از ساز و کار این قصه شناسی نوین ، روایت1۱23روسی در سال 

های پریان با وجود تنوع و تکثری کته دارنتد از لحتاا    دست داد و نشان داد قصهها به
کند. با عنایت به این پرداخت عناصر داستانی و روابط آنها از الگوی مشابهی استفاده می

ی داستتانها و ماجراهتا نظتر    توان با نگاه دیگری به اشتراکات و نظام ستاختار نظریه می
انداخت. با توجه به ماجراهای تاریخ بیهقی شاهد تشابهات و در عین حتال اختالفتاتی   

شناسانه به آنها را از دیدگاه نظریات والدیمیر پترا   هستیم که نگاه ساختاری و روایت
 رستد سازد.در این مقاله سه مورد از ماجراهای تاریخ بیهقی که به نظتر متی  ضروری می

گیرد: ماجراهای بتوبکر  شناسانه دارد، مدنظر قرار میمساعدی در پرداخت روایت زمینه
 حصیری، افشین و بودلف و حسنک وزیر.

 
: داستانهای تاریخ بیهقی، نظریه والدیمیر پرا ، نثر سادۀ فارسی کهن، بوبکر هاكلیدواژه

وزیتر  حصیری در تاریخ بیهقی، افشین و بودلف در تاریخ بیهقی ، حسنک 
 در تاریخ بیهقی.

 
 

                                                
 MOMojavezy@yahoo.com   دانشگاه زابلزبان و ادبیات فارسی استادیار .  1
 دانشگاه زابلزبان و ادبیات فارسی انشجوی کارشناسی ارشد . د2
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 تحلیل برداركردن حسنک وزیر و حال  و بررسی تشابهات و
 تقارنهای این دو واقعة تاریخی

 9محمد مجوزی
 2زهرا بهمدی

 چکیده

بود و چون با دستگاه خالفت عبّاسی اختالف داشت و نفتوذ و ستلطة    3حلّاج از عرفای قرن 
شورانید، به بهانتة  بردن دستگاه خالفت میه و از بینکرد و مردم را برای مقابلآنان را تهدید می

وزیتر محمتود    8گری و کفر و الحاد و زندقه او را به دار آویختند. حسنک نیز در قترن  قرمطی
غزنوی بود و به دلیل اختالف با مسعود غزنوی به اتّهام قرمطی به دار آویخته شد. این جستتار  

باشتد.  هتا متی  در پی یافتن نقتاط تشتابه و تقتارن آن   با بررسی و تحلیل این دو واقعة تاریخی 
شدن دو قهرمان دالیل سیاستی و  توان گفت که در این دو جریان علت واقعی به دار آویخته می

هاست اما در ظاهر حکومتیان ایتن دو را بته   رنجیدگی و احساس خطر دستگاه حکومت از آن
کنند. قهرمان در هر ر از تنشان جدا میآویزند و سگری به دار میجرم انحراف عقیده و قرمطی

شوند و گره و هایی محبوب در بین مردم هستند که در نهایت هر دو قربانی میدو واقعه چهره
شود و ضد قهرمان که در هر دو مورد وابستته بته   شدن قهرمان بازگشایی میتنش قصه با کشته

 شود.دستگاه حکومت است موفق می

 
        دارزدن، ر، حالج، قرمطی، أناالحقوزیحسنکكلید واژه ها: 

                                                
 MOMojavezy@yahoo.comدانشگاه زابل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی استادیار.  1
 دانشگاه زابلزبان و ادبیات  فارسی سی ارشد دانشجوی کارشنا.  2

mailto:MOMojavezy@yahoo.com
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 االسرار نظامی ابهام آگاهانه در مخزن
 9محتشم محمدی
 2رسو  زارع خفری

 چکیده

ی بیستم میالدی در ادبیات جهان یکی از جستارهای تازه ادبی که در نیمه دوم سده
ر ( است. تعقیدی آگاهانه که نویسنده و بویژه شاعر دambiguityمطرح شد، ابهام)
چینید تا خواننده را از گذری شتابان بازدارد و خواننده برای درک، درون اثر خود می
 وقت بگذارد.

امپسون در کتابش حتی راهکارهایی برای ایجاد این ابهام یا تعقید پیشنهاد کرده 
اند. واقعیت این است که این مطلب در ادبیات و است و گروهی هم آن را به کار بسته

ی آن بحث شده است. نظامی گنجوی فارسی وجود دارد و حتی درباره بویژه در شعر
 ی ابهام را در کنار خاقانی دارد.بیشترین کاربرد آگاهانه

ی مختزن االسترار کته    این پژوهش تالشی است در شعر نظامی گنجوی در منظومه
پی اثبات بیشترین میزان ابهام آگاهانه در شعر نظامی را دربردارد. این مقاله همچنین در 

ی ادبی و کتارکرد او  پردازی نظامی در این زمینه است و مدعی است که این نکتهنظریه
 گردد.در شعر فارسی به زمان نظامی بازمی

 االسرار، ابهام، امپسونادبیات فارسی، شعر فارسی، نظامی گنجوی، مخزنها:  كلیدواژه

                                                
 mohtasham@kazerunsfu.ac.irسلمان فارسی کازرون  دانشگاه زبان و ادبیات فارسی  استادیار.  1
 rzkh64@gmail.comزبان و ادبیات  فارسی و مدرس مدعو پیام نور ممسنیدانشجوی کارشناسی ارشد .  2
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 :كالم دو شاعرآرزوِِی زوا  حکومتهای متخاصم در 
 ی سیستانی و ناصر خسروفرخ

  9محمد علی محمدی

 چکیده
آرزوی زوال حکومت دشمن و پیروان او در شعر دو تتن از بزرگتترین شتاعران قترن     

مطلب خویش را با هتدفی    ،دلیل تفاوت اندیشه هپنجم مجال انعکاس یافته اما هرکدام ب
قصد رضای  هب متفاوت از دیگری بیان کرده اند.فرخی سیستانی شاعری درباری وشعر او

از آن ستو ناصرخسترو    امّتا ؛ وجوایزهرچته بیشتتر   لهممدوح است و بالطبع تحصیل ص
واالستت.طرح موضتوع قیتام فاطمیتان علیته بنتی عبتاس و         افکار شاعری هدفمند و با

عنوان قسمتی از هدف بزرگ ایجاد حکومت استالمی و   هآنهابه حکومتهای دست نشاند
ست.در این مقاله موضوع حمله و لشکرکشی ستلطان  عدل وداد در قلمرو اسالم امه اقا

 ،محمود به مصر ونابودی قرمطیان ونیزجهاد فاطمیان برضدّ خلفای بنتی عبّتاس مطترح   
 ده است.رسی وبه نتایجی ،وازبعضی جنبه ها بایکدیگر مقایسه شده

 
و  بنتی عبتاس  در شتعر شتاعران،    قرمطیان، ناصرخسرو، شعر فرخیشعر  :ها كلید واژه

 در شعر شاعران کالسیک. فاطمیان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 شگاه یاسو . استادیار زبان و ادبیات فارسی دان 1
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 نقش كنایه در انسجام نثر فنی
 9حسین محمدی

 چکیده
انسجام متن در گرو عوامل درون متنی است که با ایجاد پیوندهای ساختاری و معنتایی  

رسد که صناعات بالغی در کنار عوامتل زبتانی    شود. به نظر می باعث یکپارچگی آن می
شتود نقتش    ر فنی مؤثراست. در این پتژوهش ستعی متی   در انسجام بخشیدن به متون نث

هایی از  های بررسی شده، پاره عنصر بالغت در انسجام متون نثر فنی بررسی شود.نمونه
ها ابتدا متن از نظر  است. در بررسی نمونه نامه مرزبانو  کلیله و دمنهنثر فنی در کتابهای 

نقتش هتر یتک از عوامتل      میزان و چگونگی توزیع عوامل انستجامی در آن بررستی، و  
های هالیدی و حستن دربتاره    صوری انسجام در پیوند دادن اجزای آن بر اساس دیدگاه

انسجام تحلیل شده است؛ پس از آن به نقش صتناعات بالغتی و از آن میتان کنایته در     
ایجاد پیوندهای معنایی و در نتیجه انسجام بخشیدن به متن پرداخته شده است. فرضتیة  

هش این است که در متون نثر فنی، افزون بتر عوامتل صتوری انستجام،     مطرح این پژو
 عوامل بالغی چون کنایه نیز در ایجاد پیوند میان اجزای متن دخالت دارد.

: انسجام صوری در متن؛ انسجام مفهومی در متن؛ انسجام بالغی در متن واژگان كلیدی
 ادبی؛ نثر فنی؛ کنایه در زبان فارسی.

                                                
 h.mohammadi1981@gmail.com آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس دانش.  1
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 ایراننویس  نزنان داستاهای  در داستانبررسی موضوع جنگ 
 (9531تا9531ازسا )

 9معصومه محمودی                                                                 

 چکیده 

تأثیرپذیری آثار هنری از رخدادهای تاریخی و اجتماعی، آشکار و پذیرفته شتده استت.   
ز مهمترین ادوار تاریخ معاصر ایتران استت   گمان یکی ا  سالة دفاع مقدس بی دورۀ هشت

توان دید. بررسی  که تأثیر ژرف آن را بر تمام شئون زندگی  ایرانیان از جمله ادبیات می
هایی که نسبت به آن در دوران دفاع مقتدس و   ابعاد گوناگون این تأثیرگذاری و دیدگاه
کردن چگونگی نگتاه   تواند به هر چه روشن سالهای پس از آن در ادبیات پدید آمد، می
 هنرمند ایرانی به این رخداد کمک کند.

هتای داستتانهای    در این مقاله نویسنده کوشیده است با توجه به موضوعات و درونمایه 
زنان نویسنده، نگرش و رویارویی آنها را نسبت به پدیدۀ جنگ از آغاز جنتگ تحمیلتی   

هایی از این آثار نشتان   ذکر نمونه بندی کند؛ همچنین در این مقاله با ، دسته1333تا سال 
داده شد که برای بیشتر زنان، نوشتن محملی برای بازگویی مسائل و مشکالتشتان بتوده   

هتا و   های برآمده از دغدغته  است و بیشتر داستانهای مرتبط با مقولة جنگ نیز درونمایه
ی آنهتا  دهد و به واگویی تأثیر پیامتدهای جنتگ در  زنتدگ    احساسات زنانه را نشان می

 پردازد. می
 

نویس امروز، داستان زنتان بته فارستی،     دفاع مقدس، زنان داستان  : ادبیاتكلید واژه ها
 درونمایه داستانهای زنان.

                                                
   masoomehmahmoodi@yahoo.com استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران.  1
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 مزرع سبز فلک
 )نگاهی انتقادی به شرح بیتی از حافظ(

1 یخیراله محمود   
2معصومه بخشی زاده  

 چکیده  
ن کاربرد دارد که معادل آن آسمان پیتروزه  آسمان سبز در آثار ادبی پارسی به همان میزا

گون ، نیلگون ، مینارنگ یا هر رنگی که بر رنگ آبی داللت دارد . حافظ این تعبیر را در 
به کار برده استت . ایتن کتاربرد ادبتی ، تفستیرهای      « مزرع سبز فلک»غزلی به صورت 

خلتط ایتن دو    مشابهی را مبنی بر اشتباه گذشتگان در تشخیص رنگ سبز و آبی ، و یتا 
 رنگ در گذشته در پی داشته است. 

در این پژوهش ، ضمن عرضه نظر شارحان شعر حتافظ و همچنتین صتاحبنظران ادب    
اساطیری این رنگ و همچنین نقش این رنتگ در نجتوم ،   -پارسی به ریشه های مذهبی

 مذهب و اسطوره پرداخته و سعی شده است دالیلی برای این کاربرد عرضه شود . 

 شعر حافظ، رنگ در شعر فارسی، تصویرسازی رنگها در شعر حافظ ها:  واژه كلید

                                                
 ه سلمان فارسی. دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگا 1

 . دانش آموخته کار شناسی ارشد 2
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 «وكنیزک شاه»و « صنعان شیخ»بررسی تطبیقی دو داستان عرفانی 
 شناسی داستان از دیدگاه علم روایت

 9طاهره مددیان پاک

 چکیده

وی ادبیات داستانی کهن فارسی با داشتن روایات منظومی همچون آثارعطار، سنایی، مول
است؛ لذا بر استاس معیارهتای   2 های گوناگون کاربرد روایت و دیگران،سرشار از جلوه

ای از این متون  توان ابعاد تازه آورند، می شناسانه فراهم می های روایت متفاوتی که نظریه
را کشف کرد.از آنجا که مولوی در سرودن مثنوی بیش از هر شاعر و نویسنده دیگتری  

ر داشته در این پژوهش دو اثر عرفانی از ایتن دو شتاعر همعصتر    به عطار نیشابوری نظ
انتخاب شده است تا با تجزیته و تحلیتل ستاختاری آنهتا بتتوان شتباهتها و تفاوتهتای        
سرایندگان آنها را در پردازش داستان دریافت و در نهایتعلت برتری طترز بیتان موالنتا    

ذا بتا الگتویی ترکیبتی از دو    آشکار شتود؛ لت  -کوب  به تعبیردکتر زرین -نسبت به عطار
که در مقدمه به تفصیل دربتاره آن توضتیح داده    ۴عمودی»و 3زنجیری»تحلیل ساختاری 

های تکرارشتونده و ثابتت در هتر یتک از دو      شده،ابتدا عناصر متغیر و پس از آن سازه
 داستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

استتانی در پیشتبرد طترح    دهد که اگرچه عطتار بته نقتش عناصتر د     نتیجه نشان می
داستانهایش کامالً آگاه بوده، تفاوتهای آشکاری که میان او و مولوی هستت از نبتوغ و   
تتوان   مهارت بیشتر مولوی نسبت به شاعر سلف خود حکایت دارد و از این رهگتذرمی 

به دالیل دیگری بر اقبال و توجه بیشتر مخاطبان به آثار مولوی در مقایسته بتا عطتار و    
 دست یافت. دیگران

 وکنیزک. صنعان، حکایت شاه شعر مولوی، شعر عطار، حکایت شیخ ها: كلید واژه
 

                                                
 .  دانشجوی دکتر ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس 1

2  .narrative 

3  .syntagmatic 
4  .paradigmatic 



 زبان و ادبیات فارسیهای یش پژوهشمین هماهفتـ  هرمزگاندانشگاه                                                101 

 

 
 تعلیم وتربیت از دیدگاه سعدی

 9فاطمه مدرسی 

 چکیده
سعدی شیرازی، شاعرو متفکّر بزرگ ایران در سدۀ هفتم ایتران ، بتیش از هتر شتاعر و     

ت تربیتی و اخالقی روشتنی را  سخنور خاور زمین  به تعلیم و تربیت اندیشیده و نظریا
در  جامة تمثیلها و داستانها و حکایات بسیار رسا، شیوا و جذاب و روشن بیتان کترده   
است.از آنجا که در هر حکایت، داستان و گفتتاری از گلستتان وبوستتان، ایتن دو اثتر      
ماندگار پند و اندرزی نهفته است، این پژوهش بر آن است تا آرای تربیتی سعدی را به 
روش تحلیلی توصیفی مورد بررسی و مداقه قرار دهد تا الگوی تربیتی واخالقتی راکته   
این شاعر انسانگرا بروشنی در سروده هایش ترستیم کترده استت، نشتان دهتد. براینتد       

-دهد که سعدی کودکی ونوجوانی را از مهمترین مراحل تربیتت متی   پژوهش نشان می

محیط بر تربیت کودک تأثیری شگرف دارد. داند. او براین باوراست که هم توارث وهم 
 گیرد.در عین حال اختالفات فردی را هم در تربیت پذیریکودک  نادیده نمی

 
سعدی و تعلیم وتربیت، ادبیات فارستی و آمتوزش و پترورش، نظتر     های كلیدی:  واژه

 سعدی در تعلیم و تربیت. 
 

                                                
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه . 1
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 كاركرد ایهام در اشعار قیصر امین پور

 9سیدجواد مرتضایی

 2افسانه میری

 چکیده
ایهام یکی از روشهای برجستة سخن آرایی است که نقتش بستیاری در اقنتاع    
حس زیبایی شناسی مخاطتب دارد. بتدون تردیتد در شتعر کالستیک فارستی، حتافظ        
زبانزدترین شاعری است که توانسته است با ظرافت از ظرفیتهای این آرایش بالغتی در  

عاصر هم قیصر امین پور با مهارت از گونته هتای   آراستن شعرش بهره گیرد. در شعر م
 مختلف آن در اشعار خود استفاده کرده است. 

در این مقاله ضمن اشاره ای کوتاه به دستته بنتدی ایهتام و تعریتف آنهتا، بته       
بررسی کارکرد انواع ایهام در شعر قیصر امین پور همراه با ذکتر نمونته هتایی پرداختته     

در  -که نتوعی از ایهتام استت    –« تبادر»ونة بدیع از آرایة شده است. در ادامه نیز دو گ
اشعار وی نشان داده، و در انتها درصد کاربرد انواع ایهام  با  نمودارهایی از بسامد انواع 

 آن در پنج دفتر شعری او مشخص شده است.
 

 : شعر قیصر امین پور، شعر معاصر، انواع ایهام در شعر گذشته و امروز .كلید واژه ها

                                                
 gmortezaie1@yahoo.comدانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد .  1

 afsanehmiri2010@gmail.comدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی .  2

 

mailto:gmortezaie1@yahoo.com
mailto:afsanehmiri2010@gmail.com


 زبان و ادبیات فارسیهای یش پژوهشمین هماهفتـ  هرمزگاندانشگاه                                                104 

 

  مطالعه موردی، انتخاب واژگانبررسی نقش جنسیت در زبان

 9ایوب مرتضوی باباحیدری
 چکیده

های جنبه هایی هست. مطالعهای میان زبان زنان و مردان تفاوتبدون شک در هر جامعه
ای را در جامعته شناستی   گوناگون این تفاوتها و نیز خاستگاه و کارکردهای آن، شتاخه 

استت. در پاستخ اینکته ایتن     به خود اختصاص داده «ن و جنسیتزبا»زبان تحت عنوان 
شود، دو رویکترد اساستی وجتود دارد: برختی آن را ناشتی از      تفاوتها از کجا ناشی می

های محیطتی و دیتدگاه   پندارند و گروهی دیگر تبعینتفاوتهای ذاتی زنان و مردان می
ارنتد. پژوهنتدگان دیگتری نیتز،      پندنابرابر اجتماع به زنان و مردان را منشأ اصلی آن می

بدون توجه به خاستگاه این تفاوتها، جنسیت را عاملی اجتماعی در کنتار ستایر عوامتل    
 بررسی کرده اند.

زبانی شهر تهران، نقتش جنستیت در    در این پژوهش، ضمن پژوهش میدانی در جامعه
 نستیت بته  تفاوتهای زبانی بررسی و سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که آیا ج

تنهایی بر ایجاد گوناگونیهای زبانی مؤثر است یا نه و اگر پاسخ منفی است، چه عوامتل  
دیگری و به چه میزان در ایجاد این تفاوتهتا نقتش دارد؛ بتدین منظتور از میتان دامنته       

انتخاب و عالوه بر بررسی عوامل جنسیت،  «انتخاب واژگان»گسترده این تفاوتها، حوزه 
 متغیرهای سن و طبقه اجتماعی نیز بررسی شده است.این تفاوتها در 

 
 شناسی زبان، تفاوتهای زبانی زبان امروز فارسی  زبان و جنسیت، جامعه: ها كلیدواژه

 

                                                
 aimez_tous@yahoo.com آموخته آموزش زبان فرانسه از دانشگاه تربیت مدر دانش.  1
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 ای والدت قهرمانان شاهنامه فردوسی  تحلیل اسطوره

 در چارچوب نظریات اوتو رانک

 9پریسا مرتضوی

 چکیده
رد انسانشناختی جدید است که با بررسی متون یکی از حوزه های نقد اسطوره ای رویک

ادبی نظرگاه های مستقلی را درباره الگوهای تکرار شونده اساطیری در پدیداری ذهنتی  
و جمعی بشر گشود. یکی از معروفترین پژوهشگرانی که دیدگاه های روانشناسانه را در 

کامل الگوی قهرمان تفسیر انسانشناختی متن ادبی وارد کرد، اوتو رانک است. او مسیر ت
 را در متون ادبی و دینی بررسی کرد.

از دید او اسطوره های مربوط به والدت قهرمان بتا وجتود تفاوتهتای ظتاهری انتدک،      
ویژگیهای مشترک فراوانی دارد؛ ویژگیهایی همچون: والدین بلند مرتبه، والدت دشتوار،  

تترک شتدن، نجتات     هشدار سروش غیبی، تهدیدی برای پدر، دستور به هالک نتوزاد/ 
 نوزاد توسط مردمانی تهیدست و یا جانوران، بازیابی والدین و کین ستانی از پدر.

این پژوهش، که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش استنادی و توصتیفی انجتام    
شده بر آن است تا با بررسی والدت قهرمانان اساطیری شتاهنامه فردوستی بته تحلیتل     

 ای آنها با الگوی رانک بپردازد.شباهتها و تفاوته
از جمله نتیجه این جستار می توان تا حدودی قهرمانانی چتون داراب، زال، فریتدون و   
کیخسرو را در شاهنامه فردوسی، ارزشمندترین متن پس از اسالم، که بسیاری از بنمایه 
ه های اساطیری ایران پیش از اسالم را در خود بازتتاب داده استت بتا ویژگتی استطور     

 والدت قهرمانان تطبیق داد.
 

کلید واژه ها: اسطوره و شعر فارسی، والدت قهرمان در شاهنامه، اوتو رانک، شاهنامه و 
 نظریات جدید.

                                                
 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا . 1
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 بررسی سیمای امام حسین)ع( در متون عرفانی نثر تا قرن ششم

1زهره مسیحی                                                             
2حمید رضایی                                                                         

 چکیده  
با نگاهی کلی به سیر عرفان و تصوف آشکارا به نقش عالی و جایگاه ویژه ائمه)ع( پی 

بریم. ایشان همان راهبران و پیشوایان دین هستتند کته تصتوف در ستایه الطتاف و       می
تردید حضور و تأثیر عالی هر یک از ائمته )ع( در   و بالید. بیکرامات  ایشان رشد کرد 

نهضت بزرگ عرفان در هر عصر مشهود و موضوعی قابل تأمل استت. بتا نگتاهی بته     
یابیم اوج عرفتان و تصتوف در کتالم     سیره عملی حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( درمی
اید اذعان کرد مقام کند. به طور قطع ب روحانی و شخصیت آسمانی ایشان نمود پیدا می

شود. گواه این گفتتار منقتوالت    ایشان در عرفان تا بدانجاست که مافوق آن تصور نمی
مستند و معتبر عرفانی شیعه و سنت است.  در ایتن پتژوهش بته بررستی ستیمای آن      

حکایات، روایات، کرامات  حضرت در آثار عرفانی تا قرن ششم پرداخته شده، و تمامی
 متون عرفانی منثور فارسی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.   و احادیث ایشان در

 
 ششم  ها: عرفان و ائمه معصومین)ع(، امام حسین)ع(،متون عرفانی سده کلیدواژه

                                                
 . کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی1
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور.  2
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 بررسی و مقایسه امثا  فارسی و عربی در مرزبان نامه

1زهره مسیحی  
2حمید رضایی                                                                         

 چکیده 
مثل به عنوان یکی از قدیمی ترین گونه های ادبیات بشتر شتناخته متی شتود. گنجینته      
بزرگ و ماندگار امثال و حکم فارسی و عربی سرشار از اصول و مبانی معرفتی ، دینی ، 
ه اخالقی و فلسفی است و نیز بر تابنده آداب و رسوم مردم اقوام مختلتف. مرزبتان نامت   
سعد الدین وراوینی به عنوان یکی از متون مهم زبان فارسی سرشار از امثال و حکتم و  
کلمات قصار فارسی و عربی است؛ این امثال که هر کدام معموال به داستان یا حکتایتی  
عبرت آموز اشاره دارد به گونه های مختلف مورد استفاده نویسنده قرار گرفتته  استت.   

موضوعات محوری این مثلهاست. در این پژوهش مآختذ   بخشش، صبر و راستگویی از
و ریشه مثلهای عربی مرزبان نامه مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و نیتز گونته هتای    

 مشابه آن در زبان فارسی عرضه شده است.   
 

مرزبان نامه ،مثل فارسی، مثل عربتی، مأختذ شناستی امثتال در فارستی و       :هاكلید واژه
 عربی.

                                                
 . کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی1
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور.  2
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 ارگریزی در اشعار وحشی بافقیبررسی هنج

1سولماز مظفری  
 چکیده  

یکی از انحرافات از زبان هنجار، انحراف از قواعد حاکم بر آن است که فراهنجاری یتا  
هنجارگریزی نام گرفته است. هنجارگریزی از موضوعات مهم نقد ادبی نوین به شتمار  

استت و بستیاری از   می آید که از مؤثرترین روشهای برجستگی زبتان در شتعر و نثتر    
شاعران و نویسندگان از این فراینتد بهتره گرفتته انتد. یکتی از شتاعرانی کته از روش        
هنجارگریزی برای برجسته سازی شعر خود بهتره گرفتته، شتاعر قترن دهتم هجتری،       

 است.  وحشی بافقی
در این مقاله، محدوده مطالعه در برگیرنتده انتواع قالبهتای شتعری دیتوان اشتعار           

است. اطالعات آماری این نوشتار از طریتق محاستبه رویتداد هتر متورد       فقیوحشی با
هنجارگریزی گردآوری، و به صورت نموداری نمایش داده شده است. بتر ایتن استاس    

 از تحوالت برجسته سازی کالمی از نوع عدول از هنجار در اشعار خودوحشی بافقی 

د هنری وی و مهمترین ویژگی استفاده کرده و هنجارگریزی معنایی  پربسامدترین شگر
 سبکیش در این زمینه است. 

 
سبک شعری وحشی،  برجسته سازی در شعر وحشی،  هنجتارگریزی   كلمات كلیدی:

 در شعر،  وحشی بافقی، شعر فارسی 

                                                
 دانشگاه پیام نور تهران  و ادبیات فارسی زبان دانشجوی دکتری . 1
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 های برجسته سازی قاعده افزایی تأملی در گونه
 در شعراهلی شیرازی 

1سولماز مظفری                                                                                     
2سیده زینب جعفری  

 چکیده
برجسته سازی را نشانگر کاربرد نامتعارف رسانه و خودنمایی آن در مقابل پتس زمینته   

پلی میان عینیت نسبی توصیف زبان شناختی و » ای از پاسخهای خودکار دانسته اندکه 
رار می سازد؛ این امکان هنتری، کته بته صتورت قاعتده      برق« ذهنیت نسبی داوری ادبی

که  افزایی و قاعده کاهی نمود می یابد، مورد توجه بسیاری از خالقان آثار قرار می گیرد
می خواهند خودکاری زبان را با شگردهای برجسته سازی دگرگون سازند.یکی از ایتن  

ن امکتان هنتری را در   ، شاعر برجسته قرن دهم هجری است که ای«اهلی شیرازی»افراد 
 اشعار خود به کار برده است. 

 Foregroundig)در این مقاله سعی شده به برخی از شتگردهای برجستتگی زبتان     

Devices )  اشاره شود و فرآیند گونه های برجسته ستازی زبتانی    ویدر سروده های
 آن مورد بررسی قرار گیرد. 

 
ی، قاعتده افزایتی در شتعر اهلتی     برجسته سازی در شتعر اهلتی شتیراز   كلید واژگان: 

 شیرازی، اهلی شیرازی، شعر قرن دهم هجری. 

 

                                                
 دانشگاه پیام نور تهران  زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری . 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی دانشگاه شیراز.  2
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 آیت ا... سید محمود طالقانی  و تبیین ادبیات سیاسی

 و مقابله با ادبیات غرب اسالمی - بومی

 9حسین معین آبادی
 چکیده

و آزادی سیاسی در بر دارنده نوع تعامتل فترد بتا نظتام سیاستی       تبیین حکومت اسالمی
در ارتقتای   ت. حقوق و تکالیف این دو نسبت به یکدیگر و رسالت حکومت اسالمیاس

زندگی معنوی و متادی اعضتای جامعته از اهمیتت زیتادی برختوردار استت. تفتاوت         
با حکومتهتای ستکوالر ، معنویتت گترا  و کمتال گترا بتودن دولتت          حکومت اسالمی

روندان امر بته معتروف و   پذیرفته است و وظیفه شه است. نقد در دولت اسالمی اسالمی
 یابد. نهی از منکر است که در ارتباط با عملکرد حاکمان ظهور و بروز می

و سکوالریسم غرب از اهداف تحقیق استت.   شناسایی نقاط اختالف میان دولت اسالمی
از اهتداف دیگتر    از مفاهیم سیاستی در حتوزه استالمی    همچنین نشان دادن قرائت بومی
با نتوع غربتی ایتن مفتاهیم متفتاوت       تالش مفسران اسالمیپژوهش است که بر اساس 

های آیت ا... طالقتانی   نظر و اندیشه است. با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به عرضه
کند که الگتویی کته از آزادی سیاستی و حکومتت استالمی       پرداخته شد. نتایج بیان می

استت. حکومتت   شود، منحصر به فرد و متفتاوت از الگتوی غترب ستکوالر      عرضه می
کنتد؛   نهد و مردم را به مشارکت سیاسی ترغیب می ،حقوق شهروندان را ارج می اسالمی

هی  نوع اکراه و اجباری پذیرفته نیست؛آزادیهای سیاسی وجود دارد و اظهتار عقیتده و   
حکومت برآمتده از   نشر آن آزاد است؛ هر نوع گذار از ظلم پسندیده است. الگو اسالمی

 ا نوع غربی آن متفاوت است.دین اسالم ، و ب
 

حکومت اسالمی وآزادی سیاسی، مشارکت سیاسی در حکومت اسالمی،  ها : كلید واژه
 های سیاسی حکومت اسالمی و حکومت غربی تطبیق اندیشه

 

                                                
 گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان عضو هیات علمی 0
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 تشابه اندیشه و هنر ادبی مولوی وعراقی

  1بدر الدین مقصود
  2 ناهید یوسف زاده

 
 چکیده

جالل الدین محمد مولوی و فخرالدین ابراهیم بن بزرگمهربن دو عارف برجسته، موالنا 
عبدالغفار همدانی مشهور به عراقی در دو سرزمین جداگانه با فاصله زمتانی انتدکی بته    
موازات هم رشد، نموده ومراحل سیروسلک عرفانی را طی کردنتد. شتباهتهای آنتان از    

مستافرت، مناستبتهای   همان کودکی و از خانواده شروع شد و حتی چگونگی تحصیل، 
اجتماعی، گرایشها، عقاید و آرائ مشابه، استعداد سخنوری و خالقیت ادبتی هماننتد و   
زندگی خانوادگی تقریبا یکسان، آنان را به ستوی هتم کشتاند و بته حکتم سرنوشتت،       

 دوستی میانشان استوار شد.
و یکسانی  آنچه در این میان بسیار جالب توجه به نظر می رسد، انتخاب مضامین مشابه

اند که این شواهد در مثنوی معنوی مولتوی ودیتوان    است که آنان در شعر انتخاب کرده
خورد. نگارنده در این مقاله کوشتیده استت متوارد مشتابه زنتدگی،       عراقی به چشم می

 اندیشه و شعر دو شاعر را با توجه به مستندات موجود بررسی کند. 
 

ادبیتات عرفتانی فارستی، شتعر عرفتانی کهتن        شعر مولوی، شعر عراقی، ها: كلید واژه
 فارسی. 

 

                                                
 ملی تاجیکستان-استاد دانشگاه دولتی. 1
 ار موسسه آموزش عالی سجاد مشهد ودبیر آمو زش وپرورشاستادی.  2
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 آنهاترک  وراهکار شناخت خود، عادات 

 از نگاه موالنا و رسیدن به وحدت 

1حسین ملکی  
2علی اكبر كمالی نهاد  

 چکیده

به تحقیق  هاآن دریافت و درک و و پرمغز است مفاهیم فکری مثنوی موالنا بسیار عمیق 

گاه که سخن از شناخت ماهیت و ذات انسان به  ین نکته آن؛ اداردنیاز و تفحص بسیار 

 منظور بهراهکاری  عرضهاین مقاله به  تر و دشوارتر رخ می نماید. آید، پیچیده میان می

ترسیم یک  ه دلیلبهتر شناختن خود انسان بر اساس تفکرات مثنوی پرداخته است و ب

. کهنگی و انسان را نمایش دهدهای فکری  تا جنبه کند میفرضی برای مغز، تالش  الگو

کشد و نظر موالنا در  نوی ، دو مقوله مطرح شده در مثنوی را در این مقاله به چالش می

آن و پاسخ به آنها،  دربارۀسپس با طرح سؤاالتی  شود، مورد آنها به نقد گذاشته می

ین به بررسی تعدادی از داستانهای مثنوی از ا دامها در و روشن،مفاهیم  شده سعی

 .شده استدیدگاه پرداخته 

 

اندیشه های موالنا در مثنوی، باورهای عقلی در مثنوی،  ،شعرمثنوی مولوی :ها كلیدواژه

 شعر کالسیک فارسی.
 

 

                                                
پردیس شهید باهنر مرکزی   کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی مدرس دانشگاه فرهنگیان  .0

hosein.maleki@yahoo.com   

   مرکزی پردیس شهید باهنر –مدرس دانشگاه فرهنگیان  دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک . 1
alikamali_1386@yahoo.com   
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 مقایسه تطبیقی دیدگاه سعدی و مجد خوافی
 در خصوص تصوف

  1سعید مهری
 چکیده  

ن پارستی استت کته    گلستان سعدی یکی از کتابهای اخالقی واز آثار بزرگ منثتور زبتا  
هجری تالیف شد. ادیبان و شاعرانی چند به تقلید از این اثر پرداختند؛ از جملته  ۱8۱در
هجری،روضه خلد را تصنیف کرد. از آنجا که ۱33توان مجد خوافی را نام برد که در می

هردو کتاب حاصل تجربیات وسفرهای این دو نویسنده به اقصی نقاط ایران و ممالتک  
حاوی مسائل مهم فرهنگی ونقدهای اجتماعی است؛ از جمله این مسائل  اسالمی بوده،

پرداختن به تصوف و صوفیان است که سعدی در یتک بتاب از هشتت بتاب گلستتان      
)حدود ده درصد کتاب( اختصاصا بدان پرداخته و مجد خوافی هم در دو باب از هجده 

اخته است. اگر چه باب روضه خلد )حدود ده درصد کتاب( به بررسی این موضوع پرد
کنتد؛ چته   این هر دو به تصوف رایج انتقاداتی دارند، هی  یک از آنها تصوف را رد نمی

سعدی که صوفی نبوده و چه مجد خوافی که در سلک صتوفیان بتوده استت . در ایتن     
مقاله در صددآن هستیم که تعاریف آنهتا از تصتوف و انتقاداتشتان از صتوفیان تحلیتل      

شود کته مجتد    ویژه تفاوتهای آنها بیان، و نهایتا نشان داده می و به نماییم و جوه شباهت
خوافی در پیروی از گلستان سعدی در چه مواردی پیرو و در چه مواردی مستقل بتوده  

 است.
هتای گونتاگون، نثتر صتوفیانه     نثر سعدی، مجدخوافی ،تصتوف و دیتدگاه   ها: واژهكلید

 فارسی.
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 اعی در داستان فرودبررسی كشمکشها و ساختارهای دف

  1سید کاظم موسوی
  2غالمحسین مددی

  3فخری زارعی                                                              

 چکیده  
کنشها و واکنشهای دفاعی در برابر فشارهای روانی همواره از موضوعات قابل اهمیّتت  

تانها بهترین جایگاه برای شناخت و در حوزه روانشناسی و ادبیات است. دراین میان داس
عرضه این کنشها و واکنشهاستت. در شتاهنامة فردوستی بته دلیتل تعتدد شخصتیت و        
گوناگونی حوادث می توان شاهد بسیاری از رفتارهتا و ستاختارهای دفتاعی در برابتر     
عوامل گوناگون بود. داستان فرود از داستانهایی است که می تواند صحنة مناسبی بترای  

جنبه هتای مختلتف شخصتیتی باشتد. در ایتن داستتان انتواع کشتمکش هتا و          عرضه 
ساختارهای دفاعی شخصیتها قابل مشاهده است. بررسی و ریشه یابی آنهتا متی توانتد    
ژرف ساختی عمیق از داستان نشان دهد و از این رهگذر به برداشتی روانکاوانه دستت  

 یافت. 
 

یک فارسی، شتعر کالستیک فارستی و    فردوسی، پیرنگ در شعر کالس: شعرها كلیدواژه
 جدی  های نظریه
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 سایه روشنی از نسخه خطی زبده الفواید، مهمترین

 میراث مکتوب عهدقاجار 
1 رنعمت ا... موسوییم  

  2 اسداهلل واحد
 5پروین ابیضی

 چکیده:
 بتا ارزش  نسخه خطی زبده الفواید اثر معلم تبریزی در عهتد قاجتار نمونته ای از آثتار    

کتتاب شتروع    مطالبفهرستی از  عرضهین کتاب با مقدمه ای کوتاه در معرفی و است.ا
از جملته   ؛پتردازد  سپس به بیان مباحث گوناگون درموضتوعات مختلتف متی    ؛می شود

 مهمترین و اصلی ترین مباحثی که در این کتاب به آنها پرداخته شده به ترتیب عبتارت 
 :است
 یمدر ترکیب بسمله، حمدله، تصلیه و تسل -1
فائده فی عوامل بعد توحید که شامل مباحثی در قواعتد صترف و نحتو عربتی      -2
 است.
در تقسیم کالم منظوم و منثور که در آن اقسام یازده گانه کالم منظوم از غزل و  -3

قصیده گرفته تا معما و لغز مورد بررسی قرار گرفته و نمونه های بسیاری برای هر یک 
 بیان شده است.

ضی منظومات و منثورات؛ این مبحث در ادامه مبحث قبلی به شرح در کشف بع -۴
و توضیح دشواریها و پیچیدگیهای بسیاری از اشعار عربی و فارسی و ترکی پرداختته و  

 از این حیث حائز اهمیت است.
در بیان تکون انسان، که در آن پس از بیان چگونگی شکل گیری نطفه آدمتی و   -8

 هر آدمی به صنعت کتابت و انشا اشاره شده است.سپس لزوم کسب صناعتی برای 
 در بیان ماهیت منشی و اقسام و شرایط آن. -۱
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ن مبحث که متی تتوان   یدر بیان اقسام وارکان و شرایط نگارش مسطورت؛ در ا -۱
گفت مبحث اصلی کتاب و منظور اصلی نویسنده از طرح مباحتث پیشتین بتوده طترز     

مان، مثال و... به طور مفصل بیتان شتده و نمونته    نگارش اقسام نامه ها چون منشور، فر
ترسالت فراوانی از عهد قاجار ارائه شده که از نظر نگرش هتای سیاستی، اجتمتاعی و    

 و مطالب دیگر.... دینی آن عهد بسیار حائز اهمیت است
و تنها در  داردساده و عاری از تکلف و تصنع  یاز نظر سبک نگارش این کتاب نثر

نامه نگاری و نمونه ترسالت اندکی نثر ادیبانه و منشیانه دیده متی   قسمت طرز ترسل و
 شود.
سپس بته معرفتی    عرضه، ومقاله ابتدا درمقدمه تعاریفی از جنگ و کشکول  این در

کامل نسخه پرداخته شده و نسخه از نظر ساختاری و محتوا مورد بررستی کامتل قترار    
ها و کاستیها و معایب آن پرداختته  گرفته و در نهایت به سبک نگارشی نسخه و دشواری

 شده است.
بررسی ساختار و محتوا ، زبده الفوایدمعلم تبریزی، در زبان فارسی کشکول :ها هواژكلید

 در ادبیت فارسی.
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 یبافقی وحش زیطنزآم اشعار در هز  و هجو طنز،ی بررس

  1سید كاظم موسوی
  2 ییایض بهاره

  5 بکی قفقاز فاطمه                                                              

 دهیچک
 از پتس ی فارست  شتعر  بختش  رونتق  وی صتفو  عهد بنام شاعران ازی بافقی وحش
 خود عاشقانه احساسات و اتفاقات که گونه همان او. استی موریت عصر انحطاط
 دشمنانش تمسخر و شخندیر از زین خود زیطنزآم اتیاب در کندی م انیب آشکارا را
 خواجته  خواه و دارد رای وحش با مقابلهی ادعا که باشدی شاعر خواه ؛نداردیی ابا
 دهدی م قرار استهزا و طعن مورد زین را خودی حتی و. است بدهکار او به کهی ا
 از شیبت  شیها سروده هجو هیما گاه که رودی م شیپ آنجا تا کالم صراحت در و
 . شودی م ختهیآم زینی شوخ و هزل به گاه و است طنز
 تراکم ،شودی م دهیدی وحشی مثنو چند وی رباع در گاه زیطنزآم نیمضام چه اگر
 هتا  ستروده  گرید به توجه با حال هر در. است شتریب  اوی ها قطعه در اتیاب نیا
 اشتعار  ت،یت کم نظتر  از رایت ز ؛دانستت  طنزپردازی شاعر را او توانی نم وانید ی
 شتود ی مت  تالش پژوهش نیا در توجه نیا با دارد؛ی کمتر بسامدی وحش زیطنزآم
ی کلت  بختش  دو در و ردیت گ قترار ی بررست  متورد ی بتافق ی وحشت  زیت طنزآم اشعار
 .شود مشخص زاویطنزآم اشعار وموضوعاتی نیطنزآفری شگردها
 
ی، طنز در بافقی وحش ،در شعر هزل در شعر وحشی، هجو و طنز :ها واژه دیكل

 فارسی  ادبیات
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 راوی طبیعت جنوب

  1موسوی سید کاظم
  2غالمحسین مددی

  3فخری زارعی                                                              
 چکیده

های  طبیعت یکی از ارکان اصلی و جدایی ناپذیر شعر آتشی است. در نخستین مجموعه
رو  با جلوۀ بومی و اقلیمی طبیعت روبه« آواز خاک»و « آهنگ دیگر»وی بویژه در 

ها همه جا سخن از نخلهای سوخته، دشتهای تفتیده، خاک  یم. در این مجموعههست
های سوخته، ابرهای سوختة سوگوار، بادهای تشنة هار  های برشته، تپه تشنه، موج ماسه

و دریا و موج و صخره و طوفان و اسب و گرگ گرسنه و کبک و کبوتر و پلنگ و 
آفتاب سوختة جنوب از البه قوچهای وحشی و تشنه است. چهرۀ خشک و خشن و 
خورد. روح زمختی که بر اشعار او  الی تک تک تصویرهای شعری آتشی به چشم می

حاکم است، هم ریشه در طبیعت خشک و وحشی جنوب دارد و هم متأثر از روحیة 
خشن و مردانة منوچهر آتشی است. آتشی بیش از اینکه با لطافتها و زیباییهای طبیعت 

های آن دمساز بوده و از این رو صادقانه به وصف طبیعت  با زمختیمأنوس بوده باشد 
تشنة جنوب پرداخته و با آن همساز شده است. رفته رفته رنگ و بوی طبیعت بومی 

شود و جنبة گسترده و کلی طبیعت جای آن را  شعر آتشی کم رنگ و کمرنگتر می
شعر آتشی پویا و پر  شود. طبیعت گیرد و چهرۀ طبیعت به طرز ملموسی دگرگون می می

 شور و سرشار از تحرک و سر زندگی است. 
 

طبیعت در شعر آتشی، شعر منوچهر آتشی، تأثیرمحیط در شعر شاعر، شعر  كلید واژه:
 معاصر فارسی 
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 بررسی و مقایسه آداب نامه نگاری در
 دستورالکاتب و زبده الفواید 

1 رنعمت ا... موسوییم  
  2 اسداهلل واحد
 5پروین ابیضی

 چکیده
های نثر است که در تتاریخ ادب فارستی از رواج و اهمیتت     ترسل و انشا یکی از گونه

فراوانی برخوردار بوده است. در زمینه این نتوع ادبتی از دوره ساستانیان تتاکنون آثتار      
متعددی به وجود آمده است و به تبع آن کتابهایی نیز در آمتوزش آداب کتابتت و انشتا    

استت. ایتن مقالته از      ه به صورت کلی و عمومی نوشته شدهچه به صورت مستقل و چ
میان آثار متعدد در زمینه آموزش کتابت و انشا به بررسی و مقایسه دو اثر آموزشتی در  

از محمد نخجوانی در قرن هشتم هجری و نسخه خطی « دستورالکاتب»این زمینه یعنی 
و هتر دو اثتتر را از نظتتر  پتتردازد  از معلتم تبریتتزی در عهتتد قاجتار متتی  « الفوایتتد زبتده »

هتا، ذکتر تتاریخ     ها، شکل و ارکان کلتی نامته   بندی، نامگذاری و ترتیب درج نامه تقسیم
دهتد.   هتا متورد بررستی و مقایسته قترار متی       ها و ویژگیهای سبکی نامته  کتابت در نامه

نخجوانی در آداب کتابت به شیوه غیرآموزشی و غیردرسی و به عبارتی، کلی عمل کرده 
ای در خصتوص آداب مکاتبته بتا ستالطین، آالت      رت که پس از بیان مقدمته بدین صو

هتا را براستاس مراتتب کاتتب و      کاتبان و زمان و مکان مناسب برای کتابت، ابتدا نامته 
هایی که بین پادشتاهان، اوالد و   نامه -1بندی کرده است:  الیه در چهار مرتبه رتبه مکتوب

هایی که بتین ارکتان مختلتف مملکتت چتون       نامه -2خواتین ایشان نوشته شده است. 
هایی که بین اقشار مختلف مردم نوشتته استت.      نامه -3وزیران و امیران ... نوشته است. 

های مشترک که بین پادشاهان و وزیران و ارکان دولت و متردم نوشتته استت؛     نامه -۴
 هتا، یتک شتکل و چتارچوب کلتی در      های نگارش اقسام نامه سپس بدون عرضه شیوه

چهارم بیان کرده است؛ بدین صورت که   های مرتبه های هر مرتبه به جز نامه ابتدای نامه
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شود؛  الیه شروع می ای متناسب با شأن و مرتبه مکتوب ها با ذکر القاب و ادعیه ابتدای نامه
بعد از القاب و ادعیه ذکر احواالت و مضموناتی است که نامه بدان منظور نوشتته شتده   

شتود.   دعایی مختصر اغلب به زبان فارسی ختم می  ها هم به یک جمله امهاست. پایان ن
چهارم چون مکاتبات مشترک است، این شکل و چهارچوب کلتی    های مرتبه اما در نامه

الیته آن   کاتب و مکتتوب   شود بلکه هر نامه با توجه به مرتبه در ابتدای مرتبه ترسیم نمی
به شیوه متداول عصتر ختود یعنتی بته روش      آغاز و پایان مخصوص دارد.معلم تبریزی

آموزشی و درسی عمل کرده بدین صورت که ابتدا به بیان ماهیت منشی و ذکتر اقستام   
هتا را  براستاس مرستل و     منشی و شرایط استحقاق مقام منشتی پرداختته؛ ستپس نامته    

الیه به ده قسم تقسیم کرده و برای هر قسم نام خاصی معتین کترده و بعتد از آن     مرسل
تک اقسام دهگانه ارکان مشخص و شرایط خاص و مفصلی به طور جداگانته   رای تکب

بیان کرده است؛ پس از ذکر ارکان و شرایط، مثالی بر سبیل اختصار برای هر قسم ذکتر  
بندی را هم دقیقاً در آن مثال مشخص کرده است؛ و در نهایت چند نمونته   کرده و رکن

 و شرایط یاد شده آورده است.  نامه هم برای هر قسم با رعایت ارکان
 

 الفواید نگاری، دستورالکاتب، زبده منشأت در ادب فارسی، آداب انشا و نامهها: كلیدواژه
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 تخلص در غزلیات سنایی

  1سید كاظم موسوی
  2طوبی عزیزی علویجه 

  چکیده

تخلص نام شاعری هر شاعر بویژه شاعرغزلسرایی است که ضمن معرفی شعرش می 
اف و مقاصد دیگری نیزدربرداشته باشد.تخلص هرشاعری بنا به خواست تواند اهد

خوداو،موقعیت علمی ،اجتماعی وسیاسی و رنگ و روش شعرسراییش به اواختصاص 
 پیدا کرده است.                                         

در این تحقیق تخلص در غزل سنایی از نظر شخص دستوری )سوم شخص مفرد و 
ص مفرد منادا( و خطاب و فراوانی نسبی خبر و پیام در بیت تخلص دوم شخ

موردبررسی قرارگرفته ، آرایه های ادبی شاخص، که باعث گسترش معنا شده است، 
نشان داده شده؛ سپس به بررسی موضوع و درونمایه تخلص و جایگاه تخلص در غزل 

اوانی نسبی و درصد پرداخته شده، و کمیت آماری مهمترین موارد، طبق جدولهای فر
 تقریبی عرضه گردیده است.

 
فارسی  : تخلص در شعر، سنایی، ادبیات کالسیک فارسی، بالغت و شعر كلید واژه

                                                
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد . 1
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد  دانش آموخته.  2

 



 زبان و ادبیات فارسیهای یش پژوهشمین هماهفتـ  هرمزگاندانشگاه                                                111 

 

 

 

  1سید كاظم موسوی
  2 قه كافترییصد

-

-
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 بررسی ساختار شکنی داستان رستم و سهراب

  1سید كاظم موسوی 
  2فخری زارعی                                                              

 5 غالمحسین مددی
 چکیده

شاهنامة فردوسی مهمترین اثر در حفظ و تجلی فرهنگ و تمدن ایران کهن است. 
شاهنامه پژوهان بخشها و داستانهای آن را از زوایای مختلف تحلیل و بررسی 
کرده اند. بررسی داستانهای شاهنامه از دیدگاه نقد و نظریه های ادبی مانند 

ی از موضوعاتی است که قابل تأمل است. ساختارشکنی از مباحث ساختارشکن
فلسفه است که وارد زبانشناسی و ادبیات شده است. در این پژوهش سعی 

شود داستان رستم و سهراب بر پایة نقد ساختارشکنانه مورد بررسی قرارگیرد  می
فرامتنی به ژرف و با استفاده از رابطة دال و مدلول، قرائتهای متواتر، قرائن متنی و 

ساخت این داستان دست یابیم. دستیابی به واقعیتهای ژرف ساخت داستان و 
شکل گیری داستانی نو با پیرنگهای جدید می تواند نتیجة این بن افکنی)شالوده 

 شکنی(باشد. 
 
شاهنامه فردوسی، داستان رستم و سهراب، ساختارشکنی در ادبیات  :ها واژهكلید 

 فارسی
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 لی و سبک عراقیصباحی بیدگ

  9مرتضی موسوی               

 
 چکیده  

سبک وحدت برخاسته از تکرار عوامل یا مختصاتی است کته در آثتار کستی هستت و     
توجه خواننده دقیق و کنجکاو را جلب می کند. موالنتا صتباحی بیتدگلی از پیشتگامان     

ده و در هتر  شعر دوره بازگشت ادبی است که در سرودن انواع شعر طبع خود را آزمتو 
صنف سخن بخوبی از عهده برآمده است. شهرت وی در مرثیه سرایی و ماده تاریخهای 
مناسب و ممتاز است،اما از آنجا که با آذر بیگدلی و هاتف اصفهانی معاشر و مصتاحب  
بود در غزلسرایی نیز مانند آنها از سبک عراقی پیروی کرده است و هر چند در قصتیده  

مانند انوری و عنصری و سنایی توجه دارد، قصاید مفصلی نیز به  ۱و  8به استادان قرن 
 شیوه عراقی درباره پیامبر)ص(وخاندان نبوت)علیهم السالم(به نظم کشیده است.

دراین مقاله تالش شده است تا عالوه بر بررسی میزان پایبندی صباحی به موازین سبک 
سبت به شاعران ستبک عراقتی   عراقی، تأثیر فاصله زمانی بر تفاوت  سبک شعری وی ن

 نیز مورد توجه قرار گیرد.
 
  وازگان کلیدی:سبک عراقی، شعر صباحی بیدگلی،شعر دوره بازگشت ادبی.  
 

                                                
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی .  1
 



 115                                                                                                                               مقاالت    چکیده

 

 
 تحلیل انتقادی كلیشه های شعر كودک

 )با تکیه بر اشعار مصطفی رحماندوست، اسداهلل شعبانی،
 ژاد، جعفر ابراهیمی(  افسانه شعبان ن

 9انیسه موسویان 

 کیدهچ
در این مقاله اشعار چهار تن از شاعران مطرح و شناخته شده کودک از نظر میزان 

و چگونگی کاربرد کلیشه ها مورد بررسی قرار گرفته است.کلیشه ها مضمونهایی 

است که در زبان، نقشی خودکار و مکانیکی به عهده دارد و از شدت تکرار به 

مطالعه، کلیشه ها از دو دیدگاه  شعار تبدیل شده است. در بررسی اشعار مورد

مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد « ساختار»و « محتوا»

کلیشه های جنسیت، مذهبی و تربیتی ، بیشترین کاربرد را در اشعار این شاعران 

تصویرسازیهای کلیشه ای در مرتبه دوم قرار می گیرد؛ هم چنین این   ودارد 

ی دهد که کلیشه سازی از قدرت تخیل و خالقیت شاعران پژوهش نشان م

کودک می کاهد. این شاعران در بیشتر سروده هایشان خالقیت چندانی نداشته 

اند.آنها  در مواقعی از نو آوری و تازگی و خلق معانی و صورتهای بدیع و بکر، 

  غفلت کرده اند.
ز کلیشه سازی و : ادبیات کودک و نوجوان، شعر کودک، امرو كلیدواژه ها

 .ای در شعر کودک مضامین کلیشه
 
 
 

  ____________________________ 
 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی .3
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 مکتب وقوع  و واسوخت،  سبک رایج 
 در اشعار قرن دهم هجری

  9پور پریسا مهدی
 چکیده

مکتب وقوع در ربع اول قرن دهم  در ادبیات فارسی  بوجود آمد و حیات تتازه ای بته   
غزل  بخشید. در قرن نهم، غزل رواج بسیار داشت اما شیوه  شاعران مبتنی بر تقلیتد و  
تکرار بود و از احساس  واقعی  دور شده بودند . بنابراین  شاعران قرن دهم به اندیشته  

ی آوردند و با تو جه به این  که شعر  سبک عراقتی  از واقعیتت  دور   های تازه ای رو
شده بود و کامال  جنبه  انتزاعی و تخیلی  یافتته بتود، ره بته ستوی حقیقتت گتویی  ،       
واقعیت  یا وقوع گویی  باز گشتند. در مکتب  وقوع، شاعر  یا نویسنده  به بیان واقعیت 

اجرای  بین عاشق، معشوق  طوری بیان می شود ها با زبان ساده و عامیانه می پردازد. م
که کامال  حقیقی  به نظر می رسد . اساس   مکتب وقوع، شرع وقتایع  بتین عاشتق و    
معشوق  مبتنی بر  واقعیت است ، اما  چگونه  می توان در اجتمتاع  قترون وستطی  از    

ستخن  معشوق  واقعی یا زن سخن گفت. لذا شاعران به سوی معشوق  مرد رفتند  کته  
گفتن از  او به اندازه زن خطر ناک  نبود . این خصیصه  اشعار مکتب  وقوع  را به بتی  
جان  و غیر  قابل  اعتنا کرد . البته  باید تو جته داشتت کته  فستاد اخالقتی و ابتتذال        

 فرهنگی مخصوصاً در زمینه  عشق مرد به مرد  ، در این قرن رواج  بسیار داشت. 
بتدا دچار بلیه ابتذال و تکرار  شد و الزم گردید دربتاره  راهتی    وقوع  گویی از همان ا 

می گفتند، پدیتد آمتد. واستوختن     «  واسوخت » نو یافته  شودوشیوه فرعی  که به آن   
در شعر  به معنای اعرا  و روی بر تافتن  از معشوق بتود . در ایتن نوشتتار بته بیتان      

 سبک پرداخته شده است . مکتب  وقوع ،  شعر واسوخت و برخی شاعران این
 
 « مکتب وقوع، واسوخت،بابا فغانی ، وحشی بافقی »   كلمات كلیدی : 
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 تحلیل معنا شناختی واژگان فارسی در شعر

 عدی بن زید عبادی
 9سید محمود میرزایی الحسینی
 2احمد كرمی

 چکیده
انیان در دوره در بسیاری از منابع کهن تاریخی از ارتباط گسترده میان عرب زبانان و ایر

جاهلی سخن به میان آمده  است. مردم حیره در بین النهرین در مقایسه بتا ستایر متردم    
دستت   ،بالد عربی، ارتباطی عمیقتر با ایرانیان داشتند؛ زیرا پادشاهان حیره سالهای سال

نشانده پادشاهان ایرانی بودند. اهالی حیره در رساندن کاالهای تجاری ایرانیان به دیگتر  
زمینهای بالد عرب، همکاری فراوانی با ایرانیان داشتند. این ارتباط تجتاری سیاستی   سر

در کنار هم جواری سبب انتقال بخشی از فرهنگ و ادبیات ایرانیان بته زبتان وفرهنتگ    
عربها بویژه اهالی حیره گردید. مظاهر این تأثیر در گستره زبان وادبیات بویژه در واژگان 

یکی از این شاعران برجسته عدی بن  شده کهزمین، پدیدار شعری شاعر مشهور آن سر
 زید عبادی است. 

این مقاله سعی دارد با مطالعه دیوان عدی بن زید شاعر دوره جاهلی اهل حیتره،  
واژگان فارسی دیوان نامبرده را براساس پژوهشتهای معترّب پژوهتان و لغتت شناستان      

ه ابتدا به واژه شناسی واژگان پرداختته  د. در این مقالکنعرب و ایرانی، تحلیل و بررسی 
مصتوتهای   و و تغییرات بته وجتود آمتده در صتامتها    « تحوالت معنایی»شده، سپس به 

 آنها بررسی و تحلیل شده است.«حوزه های معنایی»و در پایان   ،واژگان معرّب اشاره
 

شتعر  در  معرّب، شعر جاهلی، واژگان فارستی واژگان عدی بن زید، شعركلید واژه ها: 
 عبادی.
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 تاب تصاویر قر آنی در مثنویازب
 9سید رضی میر صادقی
 2فرهاد مرادی

                                                                چکیده
فصاحت و بالغت منحصر به فرد قرآن باعث شد، شاعران و نویسندگان، ابتدا قترآن را  

هتای مختلتف در    و به مقاصد و انگیتزه  یرندبگبا آن خو  ؛در مدارس اسالمی فرا گیرند
های این استفاده تصویر آفرینی استت   یکی از حوزه ؛های خود از آن استفاده کنند نوشته
اند ولتی استتفاده از     های مختلف در تصویر آفرینی از آن سود جسته به شیوه شاعران که

بیان مفاهیم عتالی   منظور به استفاده موالنا از قرآن همانند سایر تصاویر قرآنی در مثنوی،
مختلف صورت گرفته است. در این مقاله انتواع   های شیوه عرفانی و اخالقی بوده که به

های تصویر آفرینی با استفاده از آیات قرآن یا اقتباس از  تصتاویر آن در مثنتوی ،    شیوه
 شده است . عرضه
 

، در متون ادبتی فارستی  نی ، اقتباس از تصاویر قرآو آثار ادبی فارسیقرآن  ها: كلید واژه
  در متون ادب فارسی تصویر آفرینی

                                                
انشگاه آزاد واحد خدابنده ، دکتر سید رضی میر صادقی ، عضو هیات علمی د - 1

razi.mirsadeghi@gmail.com       
دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی زنجان،  مدرسفرهاد مرادی ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ، - 2

shaer.ir@gmail.com  
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 تحرک و پویایی در تصاویر مثنوی

 9سید رضی میر صادقی
 2فرهاد مرادی

 چکیده
اول ،تصاویرشعری را از طبیعت می گرفتند و چون ختود شتاهد طبیعتت    ٴشاعران دوره

پرداختند؛ تصاویر می دیدند به تناسبِ توانایی خیال خود به خلقبودند وآنچنان که  می
خلق تصاویرشان نیز طبیعی بود ؛یعنی تصویر سازی بصورت تشبیه، آن هم تشبیه  ٴنحوه

شتود وآن  دیگری نیز مشتاهده متی   ٴتفصیلی بود،  در این تصاویر عالوه بر زیبایی، جنبه
تحرک و پویایی در تصاویر است .عالوه بر تجربه ی مستقیم،عوامل دیگری نیزازقبیتل:  

ده از فعل های پویا ومتحرک یا دادن خصوصیات انسانی به اجزای طبیعت و تشبیه استفا
اجزای آن به انسان ، تصاویر پویا ومتحرک به وجود می آورد.  موالنا پا را بسیار فراتتر  
از منوچهری و دیگر شاعران طبیعت گرا نهاده و درآفرینش تصتویر، نگتاه ختود را بته     

نظراو درجهان مادّی و معنوی هی  چیز بی جان وجتود  عمق پدیده ها برده و گویی از 
که پویایی وتحرّک در سراسر آن، -ندارد و همه چیز زنده است.به همین دلیل در مثنوی 

از خصوصیّات انسانی آنچنان گسترده استفاده شده است که انستان را بته    -زندموج می
 ٴعالوه بر افعالی که ویژه تحیّر وا می دارد . نکته ی جالب توجه این است که در مثنوی

انسانهاست و تصاویر زنده می آفریند ، افعالی هم که مخصوص انسان ها نیستتند ولتی   
کته  « روییتدن  » پویایی و زندگی هستند در تصویر سازی به کار رفته اند ، مانند ِ  ٴنشانه

 به کار رفته است .« کالم»برای امر انتزاعی 
وجتود  »ثتری دارد  ٴو متحرّک بودن تصاویر نقش مو عامل دیگری که  در پویایی و زنده

حرکت از نظر فلسفی و فیزیکی دگر گونیِ نسبت » است؛زیرا« تضا د در ماهیّت تصاویر
وازرهگذر آمدن اجزای متضاد است که این دگر گتونی   خاصی است أ یک شیط با مبد
 « احساس می شود.

                                                
ضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد خدابنده ، دکتر سید رضی میر صادقی ، ع - 1
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که حاکمیّت دائمی بتر تصتاویر    -ثردیگردر پویایی تصاویر،از نظر صور خیالٴعامل مو  
ثراست ٴتشبیه است که بیشتر از استعاره های اسمی بر تحرّک و پویایی تصاویر مو -دارد

. در شعر موالنا تصاویری کته  به شرط آن که از افعال و قیود مناسب استفاده شده باشد 
تته  موادش از طبیعت و زندگی عادی مردم حتّی کوچکترین و بی ارزشترین چیزها گرف

 .شده است ،درسطح وسیعی دیده می شود
 

 تضتاد،  تشتخیص،  تشتبیه تفصتیلی،   طبیعتت،  تحرک وپویایی تصاویر، كلمات كلیدی:
 حرکت، تشبیه



 140                                                                                                                               مقاالت    چکیده

 

 

 نادرپور نادر اشعار مجموعه در تشبیه ساختار بررسی

 9بنجار میری ملیحه

 چکیده

بین دو امر متباین  تشبیه از مهمترین ابزارهای بیان مجازی است که برقرار کننده ارتباط 
آیتد و پایته و استاس    های صورخیال به شمار میبدیعترین و جالبترین گونه از است و

سایر صورتهای خیال از جمله استعاره، کنایه، مجاز و حتی رمز است و از پرکاربردترین 
عناصر بیانی در ادبیات فارسی است. موضوع مورد پژوهش این مقاله بررسی تحلیلی و 

انگیتزی خاصتی   اختار تشبیهات شعر نادرپور است؛ اینکه شتعر او از خیتال  توصیفی س
برخوردار، و دارای پیچیدگی خیال و تصویر آفرینی بسیار و سرشار از تشبیهات تازه و 
قابل توجه است. در این مقاله به بررسی ساختار تشبیهات نادرپور از لحاا ارکتان و از  

تعدد طرفین و مشخص کردن زاویه تشتبیه   جهت افراد و ترکیب، حسی و عقلی بودن،
آید و ترین عناصر خیال به شمار میپرداخته شده است. تشبیه در شعر نادرپور از اساسی

 شود.به عنوان ویژگی سبکی، موجب تمایز شعر او از شعر دیگر شاعران معاصر می
 

در شتعر  بالغت و تشبیه در شعر، نتادرپور، شتعر فارستی معاصتر، بتدیع      : ها كلید واژه
 امروز.
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 از حادثه تا شخصیت
 )بررسی شخصیت در ادبیات داستانی نوجوان دفاع مقد (

 9مهدی ناصحی

 2محبوبه شادپی

 چکیده  
شخصیت به عنوان عنصر داستانی در گذر زمان پدیدآورنتده فرهنتگ استت؛ گتاه ایتن      

ر یتافتن،  شخصیتها در سرزمینهای دیگر محبوبیت و اقبالی فزونتر می یابد. بترای اعتبتا  
تأثیر نهادن، اوجگیری و رهایی پیکره میانسال داستان، راهی جز پناه بردن و آرمیدن زیر 

های قوام یافته بر  ماند. داستان در مسیر بالندگی خود از حادثه باقی نمی« شخصیت»سایه 
)دیتدگاه  « انستان بتا ختود   »تتر   به مدار پیچیده« انسان -انسان»و « طبیعت -انسان»مدار 
)دیدگاه درونی( سیر کرده « خود با خود»آور  ی( و سرانجام مدار پیچیده و سرگیجهبیرون

استت. ظرفیتتت مانتتدگاری داستتانها، نستتبت کتتامالً مستتقیمی بتتا ویژگیهتتا و قوتهتتای    
 هتا و  بته قصته   شخصیتهایی دارد که در داستتانها آفریتده شتده استت. نگتاهی گتذرا       

دهتد کته در آفترینش     یم در ایران نشان شخصیتهای داستانی ادبیات پایداری نوجوانان 
تواند در فرایند  شخصیتهای ماندگار موفقیت چندانی به دست نیامده است. شخصیت می

همذات پنداری و الگوپذیری نوجوانان تأثیر بگذارد ولی در داستانهای مربوط به جنگ 
هشت ساله شخصیتهای نوجوان غایب است و اگتر هتم کستانی در ایتن میانته پرسته       

هستتند کته جتز نتامی بتر       جان و آشتفته   رمق، کمرنگ، نیمه زنند، خطهایی ساده، بی می
فرسنگها فاصله دارند و همتین  « شخصیت»پیشانی ندارند و تا رسیدن به مرز زندگی و 

شود که نوجوانان ما طی این سالها، رغبت چندانی به شخصیتهای داستانی  امر سبب می
بنتدی شخصتیتها در داستتانهای دفتاع      ضمن دستته دفاع مقدس نشان ندهند. متن مقاله 
های داستانی خواهد رفت تا به ایتن نتیجته برستد کته      مقدس به جستجوی درون سازه

 بروز شخصیتها در این حوزه به چه میزان بوده است. 
وحادثه در داستتان، ادبیتات داستتانی دفتاع مقتدس، مانتدگاری        شخصیت :ها هكلید واژ

 داستانهای دفاع مقدس.
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 کوه شیدایی عشق در گنجینه االسرار عمان سامانیش

 9مهدی ناصحی

 چکیده  
هدف این پژوهش بازتاب زنتدگی بزرگمترد استالم ، امتام حستین )ع( در آیینته زالل       
شناخت و معرفت ربوبیت است . در دنیای عرفان بهتر می توان به اصالت کربال عمق و 

عمان سامانی همسفر می شتویم، عمتان   معنا بخشید . در این سفر معنا با اندیشه واالی 
در زمره سوخته دالن و پروانگان بی پری است که ختود ستوخته عشتق حستین )ع( و     
کربالییان است . او به بهترین شکل مقام عرفانی حسین )ع( و شخصیت های بی بدیل 
صحنه عاشورا را که پا به پای ساالر شهیدان نرد عشق باختند به تصویر کشیده و تالش 

نوشته بازگویی سروده های گنجینته االسترار اوستت ؛ در ایتن میانته از ارزشتمند        این
عاشورا شناسان و نیز کسانی که تفحّص در منظومه این شاعر قرن چهاردهم هجتری را  

 وجهة همت خویش ساخته اند توشه هایی بر گرفته شده است.
 
عر فارسی، عرفان حسین و : عمان سامانی، گنجینه االسرار، واقعه کربال در شها هواژکلید

 یارانش در ادبیات فارسی.
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 معیارهای در  انشا )از بودن تا خواهد شدن(

 9مهدی ناصحی
 2محبوبه شادپی

 
 چکیده

این مقاله به منظور تبیین اهداف و استانداردهای آموزشی در نظام آیین نگارش از پیش 
بررسی بته انشتای کالستی    دبستانی تا پایان دوره متوسطه فراهم شده است. اساس این 

مربوط می شود . نوشتن و چگونگی انتقال افکار به صورت نوشتاری به آمتوزش نیتاز   
دارد و باید نظمی حاکم باشد تا از مرحله پیش از دبستان مقدمات آن ایجاد شتود و تتا   
پایان مقطع متوسطه گام به گام پیش رود تا کالس انشای مؤثری بنیتان گذاشتته شتود.    

ن راه های درست و به کار گرفتن آنهتا، ضتروری استت نگتاهی بته گذشتته       برای یافت
پدیتده انشتا شتود. در ایتن     « هر کسی از ظن ختود یتار  »بیفکنیم . البته طبیعی است که 

پژوهش بیشتر بر نظریاتی تکیه می شود که طیف وسیعتری از دانش آموزان را فراگیترد  
قعیت های فردی و زمتانی ، ختود را   و این توانایی را در خود حس کنند که با درک مو

برای حضور در مدرسه جامعه آماده سازند . برای دستیابی به معیارهای درس انشا، الزم 
است آسیبها شناخته و قضاوت نهایی بر عهده خواننده گذاشته شتود. در مبحتث انشتا    
به  نتیجه گیری قطعی و صد در صد از سوی نگارنده منصفانه نیست بلکه تنها می تواند

 دسته بندی نظریات بپردازد.
 

 انشا و استانداردهای نگارش، زبان فارسی امروز، درس انشا در مدارس. :ها كلید واژه
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 نیا قاسم  تلمیحات كارتونی در بخشی از اشعار شکوه

 9مرتضی نجاتی جاازه

 چکیده

د هایی است که به طور گستترده و فتراوان از ستوی شتاعران متور      تلمیح یکی از آرایه 
گیرد. تلمیح با عمق بخشیدن به معنای کالم شاعر، هم شاعر را آگاه بته   استفاده قرار می
کند. بدون درک تلمیح  دهد و هم خواننده را در خوانش شعر سهیم می مطالبی نشان می

ای و داستانی آن، لذت بخشی مقدار زیادی از کتالم شتاعر از دستت     های اشاره و زمینه
ه شعر کودک نیز تلمیح را خمیرمایه عمق و لذت کارهای ختود  رود. شاعران سرایند می
کنند. برخی از این تلمیحات همان اشارات شاعران کالسیک ادبیات فارسی است که  می

آورد اما بخشی دیگتر از تلمیحتات    خواننده بزرگسال با خواندن آن داستان را به یاد می
مایی است کته بترای خواننتده    حاصل دوران جدید و رواج داستانهای تلویزیونی و سین

دارد. این گونه تلمیحات و اینکه این تلمیحتات بترای کتودک     یادآوری داستان را در پی
لذتبخش است یا خیر در این مقالته متورد بررستی گرفتته، و در آختر بته ایتن نتیجته         

است که برخی از این تلمیحات فقط برای شاعر آن لذتبخش است و گروهی هم  رسیده
عر کته اکنتون بته عنتوان خواننتده بزرگستال آن شتعر را بترای کتودک          سن و سال شا

 خوانند.    می

 کلید واژه ها: شعر کودک، جلوه های جدید در اشعار کودکان، شعر فارسی امروز.
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 نقد و تحلیل بدیع معنوی در كتابهای بالغی

 9محمّدرضا نجّاریان

 2كبری ظریفیان

 
 :چکیده

ت که وجوه تحسین آنها بسته به معنی است و کتالم  صنایع بدیع معنوی، آرایه هایی اس
عادی را به سطح باالتری از لحاا سبک و ادبتی بتودن تعتالی متی بخشتد و معنتی و       
مضمون سخن را پرورده و پرداخته می سازد تا ذهن، آن را بهتر بپذیرد. حسن تعلیل با 

تجاهل عارف،  علت واقعی و ادعایی، مذهب کالمی، توریه و اقسام سه گانه ،استخدام،
مشاکله، ابهام، تجرید، اسلوب الحکیم، تفریع، ادماج، القول بالموجب، مزاوجت، لتف و  
نشر و تقسیم از مباحث درخورتوجه بدیع معنوی است که از آنها تعبیترات گونتاگونی   

 دیده می شود.
در این مقاله کوشش می شود مهمترین آرایه های بدیع معنوی همراه با وجوه تشتابه و  

 اوت آنها در آثار کهن و جدید فارسی تحلیل شود. تف
 
بالغت و بدیع معنوی در ادبیات فارسی، نقد و تحلیتل کتابهتای فارستی     ها: واژهكلید  

 بدیع، بالغت و ادبیات فارسی.                                                    
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 جلوه های ادبیات پایداری در كالم امام خمینی) ره(

 9درضا نجّاریانمحمّ

 چکیده
ادبیات پایداری برجسته کردن پیامهای انسانی از جمله آزادگی، حتق ختواهی، عتدالت    
طلبی، ظلم ستیزی، وطن دوستی، ایثار و استقامت است. شاعر یتا نویستنده در ادبیتات    
پایداری با زبان رفتاری فراهنجار دارد. او به دنبال زبانی است که با همته متردم جهتان    

کند؛ لذا پیامهای انسانی حادثه ای چون جنگ را درونی؛ و به جهان عرضته متی    گفتگو
استتتبداد »کنتتد. مبتتارزه جتتدی و آشتتتی ناپتتذیر امتتام خمینتتی)ره( برابتتر دو عنصتتر    

با انگیزه ادای تکلیف و جلب رضای حق تعالی بر سه رکتن  « استعمارخارجی»و«داخلی
ه نفس متکی بود. پیامهای امام که دلهای اساسی اتکال به خدا، اعتماد به مردم و اعتماد ب

 مبارزان را گرم و آتش مبارزه را روشن نگه داشته است، سه ویژگی اساسی دارد:

. ثبت دقیق تتاریخ و قیتام و مبتارزۀ    3. هدایت و ترسیم خط انقالب  2برانگیزندۀ حق  .1
 مردم
مشتی و  . خط2. تغییر ذهنیّت ملت 1عناصر پنجگانة استراتژیک امام به این شرح است: 

. 8سازی اقدامات آمریکا . خنثی۴. منزوی کردن مخالفان ملّت 3دهی به ملت ایرانجهت
 اعتباربخشی و اعتبارسازی برای جمهوری اسالمی.

شود با توجه به گونه های بیدارگری همچتون بیتدارگری    در این مقاله سعی می
هتای ادبیتات پایتداری     دینی، اجتماعی،سیاسی،فرهنگی ، اخالقی و عرفانی  به  جلتوه 

 شود. درکالم امام  پرداخته 

 
ادبیات پایداری در بیان امام خمینتی)ره(، ادبیتات پایتداری و نثتر امتروز،       :ها اژهوكلید

 های پایداری در بیانات امام خمینی)ه(.  جلوه
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 تحلیل انواع تشبیه در غزلهای حکیم شفایی اصفهانی

 9محمّدرضا نجّاریان

 2معصومه وطن پرست

 چکیده
حکیم شفایی اصفهانی ، حکیم و شاعر دربار شاه عباس صفوی در سده دهم هجری 
قمری، یکی از بنیانگذاران سبک هندی،اصفهانی یا سبک دوره صفویه است که به 
روایت صاحب عالم آرا ملقب به ملک الشعرا و ممتاز ایران شد. دیوان او دربردارنده 

غزل در  13۱3،ترکیب بند و رباعی است که  بیت در قالب قصیده، غزل،قطعه12333
این میان جلوه می کند. او در غزل پیرو حافظ، سعدی و مولوی است و در این نوع 

 ادبی از بابا فغانی شیرازی استقبال و نظیره گویی کرده است.
کمتر بیتی در غزلهای شفایی خالی از تشبیه است. ابداع مضامین عالی با تخیالت       

قیق همراه با تشبیهات بکر و غریب به اشعار او زیبایی و امتیاز خاصی ظریف و د
بخشیده است؛ از جمله تشبیهات گسترده ای چون تشبیه عشق به اسم اعظم، خار و 
خس آشیان به بال هما، تشبیهات فشرده عقلی به حسی چون ادیب عقل اولی، داغ 

ز تشبیهات تأکیدی محبت، بهار حسن، آتش شوق، آتش عشق.نمونه های زیادی ا
 رجحانی چون تفضیل باعث ایجاد تصاویر بدیع در اشعار او شده است.

 وجود تشبیهات مضمر خبر از تعمق و تدبر شاعر دارد.
نگارندگان در این مقاله سعی دارند  انواع تشبیه را در غزلهای حکیم شفایی با ذکر      

 جدول آماری از دیدگاه سبک شناسی تحلیل کنند.  
                                                           
ها: شعرحکیم شفایی اصفهانی،غزل و انواع تشبیه در شعر شفایی، شعر سده  واژهکلید

 دهم                                                            
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 ئببازخوانی صورتگرایانه دو غز  از صا

 1فاطمه نژادحسن

 چکیده
نقد صورتگرایانه یا فرمالیستی رویکردی نو در جریان نقد ادبی است که امتروزه بستیار   
مورد توجه منتقدان حوزه ادبیات قرار گرفته است. در این شیوه نقد، عناصتر و اجتزای   
درونی اثر ادبی همچون واکها ، واژه ها ، جمله ها و سایر نضانه هتای درون متنتی بته    
گونه ای مورد بررسی و بازخوانی قرار می گیرد که گویی تنها متن و این اجزای درونی 

 شود.  هست و سایر عناصر وابسته بیرونی نادیده گرفته می
شود دو غزل از غزلیات صائب مورد بررسی صورتگرایانه قرار  در این پژوهش سعی می

عانی نهفتته درون آن بته دستت    گیرد تا از این گذر، تحلیلی زیبایی شناسانه عرضه، و م
 داده شود.

 
 کلید واژه ها: نقد ادبی در شعر فارسی، فرمالیسم در شعر فارسی، نقد و شعر صائب. 
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 های قصه خاله سوسکه  بررسی بازنویسی
 با تکیه بر مفاهیم اخالقی

 9فاطمه نژادحسن
 چکیده  

. این قصته تتا    های گنجینه ادب فارسی است ترین قصه قصه خاله سوسکه یکی از کهن
هتای جدیتد خالته     امروز بارها و بارها برای کودکان بازنویسی شده استت . بازنویستی  

سوسکه به دالیلی از جمله زبتان ستاده ، در آمیختگتی بتا شتعر و وجتود تصتاویر بته         
ظاهرامروزی بسیار مورد اقبال کودکان قرار گرفته است؛ با وجود این جای بسی تأسف 

 ا فاقد هرگونه نوآوری و نواندیشی واقعی است.ه است که این بازنویسی
تعدادی از صاحبنظران ادبیات کودک بر این اعتقاد هستندکه قصته خالته سوستکه تنهتا     

های اخالقی و آموزشی است. این پژوهش  متلی سرگرم کننده  و عاری از هرگونه آموزه
ختار و نقتاط  کوشد به بررستی ستا   کشد، می عالوه بر اینکه این موضوع را به چالش می

از  ای قتدیمی  ها بپردازد. برای دستیابی به این هدف، نسخه ضعف و قوت این بازنویسی
 های جدید آن مقایسه شده است. این قصه با نمونه

 
خاله سوسکه، ادبیات عامته و نگتاه امتروز، داستتانهای کودکتان       بازنویسیها:  كلیدواژه

 امروز.
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 سازی در زبان فرایندهای واژه یبررس
 ربی قدیم و معاصرع

 9علی نظری

2محمد شکری  
 چکیده

سازی حاکم بتر  یکی از مهمترین مباحث زبانی رایج در هر زبان، واژه و فرایندهای واژه
ستازی  علم صرف یکی از بخشهای زبانشناسی است که فراینتدهای واژه آن زبان است. 

فی زبان عربی، از دهد. در سنت مطالعات صریدر زبانهای بشری را مورد مطالعه قرار م
توجه زیادی شده استت بته    وزنْمبتنی بر  سازی به اشتقاقِمیان فرایندهای مختلف واژه

سازی غفلت شده یا کمتر متورد توجته قترار     ای که نسبت به سایر فرایندهای واژهگونه
اکثتر فراینتدهای    تحلیلتی، -بتر استاس روش توصتیفی    گرفته است. در ایتن پتژوهش  

زبانها، از قبیل اشتقاق، ترکیب، آمیزش، اشتقاق صتفر و... معرفتی   سازی موجود در  واژه
های آنها به طور عام در زبانهای انگلیسی و فارسی، و به طور ویژه در زبان شده و نمونه
، و در خصوص هر فرایند، مثالهایی از عربی قدیم و معاصر عرضته شتده   عربی واکاوی

 است.
 

در فارستی و   ترکیتب  و اشتتقاق در زبانی، سازی فرایندهای واژه و صرف :ها كلید واژه
 .عربی، معادلسازی در زبان فارسی و عربی

 

                                                
 alinazary2002@gmail.com دانشگاه لرستانی زبان و ادبیات عربر دانشیا - 1

 shokri1360@yahoo.com دانشگاه لرستانی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب. 2
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 بررسی عشق در داستان لیلی ومجنون
 از دیدگاه لکان مکتبی

 9اكرم نعمت اللهی

2سید مرتضی میر هاشمی  
 چکیده  

زه ای ژک لکان، روانکاو  برجسته فرانسوی با استفاده از مفاهیم بنیادی فروید، افقهای تا
را در روانکاوی گشود. پرداختن وی به علومی چون فلسفه ، زبانشناسی و انسانشناسی 
و وارد کردن آنها در حیطه روانکاوی باعث پیشرفت و استقبال چشمگیری در این علم 
شد. تفکر لکانی امروزه در ادبیات، سینما، زبانشناسی و دیگر علوم راه یافتته و تتأثیری   

است . در این بین نقد روانکاوانه در ادبیات با استتفاده از نظریتات   عمیق بر جای نهاده 
لکان، نمود بارزی یافت .خوانش لکانی باعتث تحلیتل روشتهای متجلتی میتل در سته       

 ساحت ، خیالی ، نمادین و واقع شد . 
در این نوشته نخست به عشق از دیدگاه لکان و سپس بته بررستی آن در داستتان          

 تبی پرداخته شده است.لیلی و مجنون مک
 

 لکان در عشق ، داستان لیلی و مجنون ، شعرمکتبی.  کلیدواژه  :دیدگاه
 

                                                
 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی . 1

 عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی. 2
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 دقاق در نیشابور ابوعلی  عارفانه هایاندیشه

   9هایده نعمتی

 چکیده 

ی قرن چهارم هجری در نیشابور، استاد و پدر زن  ابوعلی دقاق از صوفیان بلند آوازه 

خود به شرح احوال و زندگانی وی   گرچه قشیری در رساله ابوالقاسم قشیری بود و

 اشاره نکرده ولی این کتاب سرشار از سخنان اوست. 

ابوعلی دقاق پس از گذراندن مقدمات علوم برای فرا گرفتن فقه و حدیث به مرو 

نزد استادان بزرگی رفت و پس از دستیابی به علوم مرسوم زمان خود و به کار بستن 

 یق تصوف روی آورده و به ابوالقاسم نصرآبادی دست ارادت داده است. آنها، به طر

وی پیری بود که اندوه و قبن بر حالش غالب بود و به همین سبب نه علوم 

کرد و نه احوال و ارادات و روش خانقاه، همواره به  ظاهری و زهد او را سیراب می

 داشت. ی فراق و شوق و محبت  دنبال فزونی حال بود و دلی سوخته

به خوش سخنی و گرمی گفتار معروف بوده ولی اثری از وی در دست نیست. 

گفته شده در آخر عمر دردمند و بیمار شد و گفتار وی در واپسین روزهای حیات چنان 

 داشتند.  کردند و طاقت نمی ها را فهم نمیشد که کسانش آن

ت گفت و او را در در نیشابور بدرود حیا ۴38ی سال  الحجه ابوعلی دقاق در ذی

 ی کهن دز بود دفن کردند.  ی خودش که در سمت قبله مدرسه

 

 .ابوعلی دقاق، عرفان، تصوف، نیشابور، سماع ها: واژهكلید
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 بررسی ومقایسه دیدگاه های سیاسی و اجتماعی 
 الزهاوی)عراق( فرخی یزدی)ایران( و جمیل صدقی

 9معصومه نعمتی قزوینی

 چکیده
عه پلی است که از رهگذر آن می توان فضای حاکم بر هتر جامعته   پیوند ادبیات و جام

شتاعر دوره  (1313-12۱3)ای را در دوره های گوناگون بازترسیم کترد. فرختی یتزدی    
م( شاعر عصرنهضت در عراق، 1۱3۱-13۱3مشروطه در ایران و جمیل صدقی الزهاوی)

حتال بته عنتوان     اند و در عتین  هردو از چهره های برجسته ادبی در دوره خویش بوده
شاعران سیاسی در ادبیات این دو ملتت شتناخته متی شوند.بررستی تتاریخ سیاستی و       
اجتماعی ایران و عراق در این دو دوره)مشروطه و نهضت(گویای شباهتهایی است کته  
در شعر این دو شاعر نیز به طور تقریبا همسان نمود یافته است. یافته های این پژوهش، 

تحلیلی به -تطبیقی)مکتب امریکایی( و با استفاده از روش توصیفیکه با رویکرد ادبیات 
مقایسه دیدگاه های سیاسی شاعران برگزیده پرداخته، نشاندهنده اثرپتذیری هردوشتاعر   

اجتماعی عصر خویش است که در محورهایی مانند میهن دوستتی،  -از موقعیت سیاسی
 رزه با فقر قابل بررسی است.استبدادستیزی، استعمارستیزی، دعوت به علم آموزی و مبا

 
شعر پارسی و شعر عربی، ادبیات تطبیقتی فارستی و عربتی، شتعر فرختی       ها: كلیدواژه

 یزدی، شعر جمیل صدقی الزهاوی.
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 انحطاط نثر فارسی در قلمرو حکومت هرمز
 «از اوایل تا اواخر قرن دهم هجری / شانزدهم میالدی » 

 1 حسام الدین نقوی

 چکیده  
، عربی  و ترکی آرشیو ملی پرتغال درباره هرمز و خلیج فارس ، تنها اثتر   اسناد فارسی

مکتوبی است که تا کنون از دوره اشغال هرمز از نویسندگان منطقه به عنوان گونه ای از 
کته   استت نثر ادبی برجای مانده است . پردازش به این اسناد از آن روی بایسته و الزم 

خی محلی استت و اطالعتات دستت اولتی از اوضتاع      این مکتوبات عالوه براینکه تاری
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و دیوانی اواسط صفویه در جنوب ایران را به دست می 

و در قلمرو ستلطانیات و   آید میدهد به لحاا اینکه یکی از گونه های ادبی نیز به شمار
شیوه نگرش  اخوانیات جای می گیرد ، می تواند تصویری از فضای ادبی و عمق و نوع

و نگارش نویسندگان هرمزگانی در آن عصر را به نمایش بگذارد که این موضوع نیتز از  
 .دارداهمیت فراوانی  ،نگرگاه تاریخ ادبیات منطقه

این مقاله به روشی توصیفی و تطبیقی و تحلیلی به بررسی زمینه های تاریخی نویستای  
نمایتانگر فروپاشتی و    رانیتد آن، کته ب این مکتوبات و ویژگیهای نوشتتاری آن پرداختته   

واپسگرایی ادبیات و نثر فارسی در آن دوره بوده که همپای ادبیات در ایران صتفوی پتا   
 نهاده است . عقبگردبه واگرایی و 

 
: هرمز در عصر استعمار ، نامه نگاری ، اسناد فارسی در آرشیو ملی پرتغال ، ها هواژكلید

 نثر فارسی ، خلیج فارس
 

                                                
 naghavihesam@yahoo.com کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی –پژوهشگر  - 1
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 مورد سیاوش در قیا  با اسفندیاردو فرض در 

 9اسداهلل نوروزی 

2ربابه قرشی نژاد   
 چکیده  

در حماسه بزرگ فردوسی، پهلوانان، چهره هتای برجستته ای هستتند کته ستراینده بتا       
توصیف کنشهای آنان تالش می کند آدمی را به باالترین مراتب انسانی رهنمون شود. از 

سیاوش  –، زندگی دو شاهزاده جوان و برازنده میان پهلوانان و شخصیّت های شاهنامه
قابل توجّه است و سرنوشت آنان که هتر دو مقهتور قتدرت طلبتی متی       –و اسفندیار 

شوند. اسفندیار طعمه قدرت طلبی و افزون خواهی ختویش و ستیاوش استیر قتدرت     
 طلبی و آز افراسیاب و کیکاوس می شود. 

شخصیّت سیاوش را در قیتاس بتا   در این پژوهش برآنیم که غرابتهای زندگی و 
و به   ای و اسنادی کتابخانه  یابی اسفندیار که قرابتهای فراوانی بتا هم دارند از طتریق داده

شیوه تحلیل متن، باز نماییم. برای پاسخ به این سؤال که چرا اسفندیار با تمام امتیازاتش 
نامه و فقتط مایته   و اشتراکاتی که با سیاوش دارد، پهلوانی محصتور در صتفحات شتاه   

عبرت باقی می ماند و سیاوش در ذهن نسل ها تا زمان متا بته عنتوان ستمبل پتاکی و      
گذشت و وفای به عهد و آزادگی پاینده است و در شتعر و ادبیّتات فارستی حضتوری     

 مستمر دارد.
آیدد که شاید بتوان ریشه رفتارهای سیاوش  از تأمل در این دو داستان چنین برمی

چتهره ای متعتالی و اهورایی ستاخته استت در تربیّتت و مربّتی ختتاص و      را که از او 
ممتازش جست و پتاکزادگی  )پاکی مادرزاد( او که نشأت گرفته از وجود مادری پتری  

 گونه است .  
شخصتتیت ستتیاوش، شخصتتیت استتفندیار، شتتاهنامة فردوستتی، تحلیتتل  هااا: واژهكلیااد

 شخصیتهای اسطوره شاهنامه.
 

                                                
 فارسی دانشگاه هرمزگان زبان و ادبیات استادیار  - 1
 كارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه هرمزگان . دانشجوی. 2
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   در اللة طوراندیشه های اقبا

 9خورشید نوروزی

 چکیده

اقبال الهوری متفکری است که اگرچه با مبانی فکری غرب آشنایی کاملی داشت، 

زیر بنای تفکراتش، از تعالیم آسمانی نشأت گرفته بود. او آگاهانه راه موفقیت 

اقوام شرق را در بازگشت به اصول دین می دانست و خود در این راه، با تمام 

نشر آراط و افکارش در دو حوزۀ نثر و نظم، اقدام نمود. اقبال اگرچه به وجود به 

سنت توصیه می کند، اما به روزترین شاعر روزگار خود بود و افق دیدش بسی 

 فراخ تر از زمانه اش می نمود.

در حوزۀ نظم، اقبال اکثر قالب های شعری را برای بیان این مفاهیم به کار برده 

الب ها، دوبیتی ها و مقطعاتی)با دوبیت( است که در قسمتِ است. از جملة این ق

اول کتاب پیام مشرق، با عنوان اللة طور آمده است. محدودیت ابیات در این 

قالب، به ویژه شاعرانی را که مباحث حکمی، فلسفی و عرفانی، دغدغة اصلی 

ذهن آنهاست، مجبور می کند تا عصاره و فشردۀ اندیشه ای دیر یاب را با 

خالقیت و هنرمندی تمام، با زبانی قابل فهم در اختیار مخاطب سخت گیر قرار 

دهند. اگر چه موفقیت در این عرصه بسی دشوار است، اما اقبال به ویژه در این 

قسمت از کتاب، با شوری وصف ناپذیر، رازهای سر به مهری را با محوریت 

اده، تپنده، محکم و تأثیر موضوعاتی در بارۀ خداوند، هستی و انسان، به زبانی س

 گذار بیان کرده است.

 فلسفی -اقبال الهوری، اللة طور، دوبیتی، اندیشه های عرفانیكلیدواژه: 

                                                
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهرری - 1
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 طلخند و گو داستان در دفاعی ساختارهای بررسی

 9دكتر اسداهلل نوروزی

 2سارا مسرور
 چکیده
 شتود، می باعث التمشک از برخی .هستند روبهرو زندگی دشواریهای با همواره انسانها
متی  شکستت  احستاس  نتیجه یابد و در دست خود نظر مورد هدفهای به نتواند فرد که
 این که شوندمی متوسل دفاعی هایساختکار به ناکامیها با رویارویی برای افراد گاه. کند
 تتوان  نمتی  .رودمتی  کار به اضطراب موقت و تسکین سازگاری ایجاد منظور به هاشیوه
 از خود وجدان یا محیط با رویارویی در وقتی .کنار آمد واقعگرایانه اقعیتهایو با همیشه
 دفتاعی  هتای ستاختار  کتاربرد  حتال  در نیست، واقعگرایانه که کنیممیاستفاده روشهایی
 .هستیم
 هماننتد  کته،  یافتت  تتوان متی  را کسی کمتر ایران بزرگ اندیشمندان و شاعران بین
 برخی در باشد.کردهتوجه انسان رفتار روانشناختی هایجنبه به فردوسی ابوالقاسم حکیم

 مفاهیم و مسائل به توجه طلخند و گو داستان و سیاوش داستان نظیر شاهنامه داستانهای
 در. دشو می مشاهده... و« ویرانگری» ،«رویواپس» ،«فرافکنی»، «توجیه» مانند دانش این
 شواهد عرضه با سپس و بررسی، ندطلخ و گو داستان در دفاعی هایساختار جستار این
 .استشدهپرداخته احتمالی یتفاوتها و تشابه بیان به مثال
 

ساختار دفاعی در ادبیات فارسی، بررسی شاهنامه بتا دیتدگاه جدیتد، شتعر     ها:كلیدواژه
 کالسیک فارسی.

                                                
 . هیات علمی دانشگاه هرمزگان. 1

 جوی دکتری دانشگاه هرمزگاندانش.  2
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 بررسی ویژگی های سبک هندی در آثار احمد عزیزی

 9خورشید نوروزی

 چکیده
ز شاعران کرمانشاهی دوره انقالب اسالمی است کته آثتارش عتالوه بتر     احمد عزیزی ا

موضوع و محتوای آیینی، مذهبی و انقالبی و مضامین نقد اجتماعی و سیاستی، از نظتر   
عزیزی در آثارش که بته چهتار دستته غتزل،      سبک کالم نیز قابل مطالعه و تامّل است.

اعی و شتعر نتو( قابتل تقستیم استت،      مثنوی، نثر و اشعار متفرقه ) دوبیتی، چارپاره، رب
خواسته یا  ناخواسته، کم و بیش متاثر از سبک هندی و خصوصیات منحصر به فرد آن 

 است: 
، ستت ی این شاعرکه ادبی ترین و متعالی ترین اشتعارش را پدیتد آورده ا  غز  هادر (1

ویژگی های مختلف سبک هندی از جمله مضامین تتازه، ابتداع ترکیبتات نتو، کتاربرد      
اژگان پر بسامد سبک هندی، اصطالحات روزمره جامعته، ایجتاز و استتقالل معنتوی     و

 ابیات به وضوح قابل رویت است؛
احمد عزیزی آنچه از مشخصات سبک هندی متجلی شتده استت، اصترار بتر      نثر در(2

آوردن معانی غریب و مضامین ناآشنا، انحراف از هنجارهای زبتانی متعتارف، بتازی بتا     
نامتانوس صتور خیتال بته ویتژه استتعارات دور از ذهتن، توجته بتته         کلمتات، کتاربرد   

 اصطالحات روزمره و لغات و عبارات عامیانه، ایجاز و استقالل معنوی جمالت است؛ 

یش که بیشترین حجم آثارش را به ختود اختصتاص داده استت، ابعتاد     مثنوی هادر (3
هم استقالل معنوی سبک هندی، جز در یک مورد مجال ظهور و نمایش نیافته است: آن 

مصرع ها و گریز از پیوند عمودی شعر است که با توجه بته ظرفیتت قالتب مثنتوی و     
پیشینه کاربرد آن، که معموال برای روایت هتا و حکایتت پتردازی هتا مناستب استت،       
 استعمال بدیع و دور از انتظار دارد. عزیزی در مثنوی، بیشتر پیرو سبک عراقی است.

                                                
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهرری - 1
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ز ذوق آزمایی نموده است و با وجود حجم کم این سروده هتای  نی شعر نوشاعر، در (۴
موفق، می توان خصوصیات سبک هندی را بته صتورت تلطیتف شتده در آن مالحظته      

 نمود.
نکته آخر آن که برخی مختصات سبک هندی از جمله تکرار قافیه، انتختاب ردیتف   

بته   توجه و ادلهاسلوب مع، توجه به خرافات و باورهای عامیانههای دشوار و طوالنی، 
، اگر چه از مهمترین ویژگی های سبک هندی محسوب متی  تمثیالت و ارسال المثل ها

 شود، در شعر و نثر عزیزی چندان مورد توجه نبوده است.
 

کلید واژه: احمد عزیزی، شعر معاصر، نثر معاصر، غزل، مثنوی، سبک هندی ، مختصات 
 شعری



 160                                                                                                                               مقاالت    چکیده

 

 
پروین اعتصامی و   «ماشک یتی»فقر در   بررسی تطبیقی پدیده

 محمّد مهدی جواهری« تنویمة الجیاع»

 9علی نوروزی 

2طلیعه شوقی   
 

 چکیده
های ناخوشایند و دردناک اجتمتاعی استت کته همتواره در کتانون توجّته        فقر از پدیده

پتروین   "قطعته اشتک یتتیم    "فقتر را در    انسانهای متعهّد قرار دارد. ایتن مقالته پدیتده   
محمّد مهدی جواهری با محوریت موضوعات زیر مقایسته   "لجیاعتنویمة ا"اعتصامی و 
 می کند: 

 ت علّت اهتمام خاصّ دو شاعر به این پدیده 
 ت وجوه تشابه و تمایز توصیف شاعرانه فقر 

 ت نقش جنسیت دو شاعر در گزینش عوامل  تصویرگری هنری در ترسیم چهره فقر
صتتلی پیتتدایش فقتتر و  دیگتتر هتتر دو، استتتبدادِ حاکمتتان خودکامتته را از عوامتتل ا

دانند. لحن پروین عاطفی، وهمراه با ایجاز  نابسامانیهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می
 و عمق است وتکرار، توبیخ وتهکّم بر لحن جواهری غلبه دارد.  

 
شعر پروین، شعر محمد مهدی جواهری، فقر در شعر فارسی و عربی، فقر  ها: كلیدواژه

 در شعر جواهری.
 

                                                
 عربی دانشگاه فردوسی مشهدزبان و ادبیات استادیار  - 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی دانشگاه فردوسی مشهد.. 2
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 مهتاب پر انداز چشم

 ( ثالث اخوان مهدی« نماز »بررسی شعر و )تحلیل
 9علی نوری 

2 احمد كنجوری  
 چکیده
 شتعرهای   توان درمجمتوع، است و می آمده «اوستا ازاین»مجموعة اخوان در«نماز» شعر
 شتاهنامه،  آختر  مجموعتة  بتویژه  و زمستتان  مجموعة دوم نیمة کنار در را مجموعه این
 شتده  مطترح  فلسفی پرسشی «نماز» در شعر. دانست اخوان شاعری کسب کمال نمودار
 بتا  «هتا  لحظته  نوشتین  نتاب » در شتعر   ستراینده  دارد. تتاریخ  بلندای به که عمری است
 بتا  را طبیعتت  زیبتای  ختالق  و زیبا طبیعت با خود ارتباط ،«خویشی بی و شرم گروهی»

 استتحاله  شتاعر  در طبیعتت   و طبیعتت  در شتاعر . استت  سروده دلنشین و تازه وصفی
 در شاعر. شود عارفانه ی«وجد» و «ذوق» آبستن شب، عزیز و پاک «وقت» تا است شده
 و آورد برمی نعره گونه،شطح ،«سرنشناس» که شود می در لحظه غرق چنان  وضعیت، این
 «نماز» ساختار شعر که برآنیم مقاله این در. پرسدمی خردسوز پرسشی خویش خدای از
 تحلیل ی   ها شیوه و برخی شعر  درباره ای مقدّمه ضمن بنابراین، کنیم؛ رسیتحلیل و بر را
 و اصتلی  عنصتر  سته  متقابتل  تتأثیر  بته  توجّته  بتا  و بررسی، شده، یاد شعر ادبی، نقد و

 .شود می تأویل و تحلیل ،(خیال) تصویر و زبان معنا، یعنی شعر ساختاری
 

تصویر در شعر اخوان، تحلیتل   شعر امروز،زبان در  شعرو رابطة آن با معنا،: ها واژهكلید
 شعر اخوان

 
 

                                                
 yahoo.com ۱۱  nooria@لرستان دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه استادیار - 1
 ahmad_kanjoori@yahoo.com دانشگاه مدرس و فرهنگی. 2
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 مقایسه و تحلیل زیبا شناسی بالغی غزلیات سعدی و رهی معیری

   9شهرزاد نیازی

 2حسین آقا حسینی

 چکیده
ه.ش( از شاعران و ترانه سرایان معروف معاصر است که با  13۴۱ -1233رهی معیری )

قتی ختود را از چشتمه فیتا  ادبیتات      مطالعه غزلهای ستعدی، حتافظ، مولتوی و عرا   
کالسیک سیراب کرده و با سرودن غزلهای زیبا یکی از شاعران غزلسرای مشهور معاصر 
ایران شناخته شده است. روانی، انسجام و خیال انگیزی سخن او آن گونه است که شعر 
او به سبک سخن سعدی نزدیک می شود؛ از این رو در این پژوهش کوشش شده است 

این دو شاعر با مضامین مشترک از جنبه زیباشناسی بالغی تبیین و تحلیل و بته   غزلهای
دستت آمتد کته     روش آماری مقایسه و بررسی شود. با مطالعه و تحقیق ایتن نتیجته بته   

غزلهای متحد المضمون دو شاعر از نظر محور جمالشناسانه بر یک اصل استوار استت  
ناصر خیال از نظر ساختار و فرم سخن دیتده  اگرچه اختالفاتی در شیوه بیان و کاربرد ع

 می شود.
 

شعر سعدی، شعر رهی معیتری، مقایسته بالغتی شتعر امتروز و گذشتتة        كلیدواژه ها:
 فارسی.

                                                
  niazi_60@yahoo.com. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد. 1

 . استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان.2
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 وآنیمو  منفی« فرنگیس»بررسی آنیمو  مثبت در شخصیت
 براسا  روانشناسی تحلیلی یونگ« سودابه»در شخصیت

 9محمدحسین نیکداراصل

 2دارا احمدیانی پی                         

 چکیده
شاهنامه فردوسی از جمله منابع بسیار غنی برای پژوهشهای میتان رشتته ای استت کته     

های گوناگون بررسی و تحلیل کترد. ایتن امتر در نگتاه ژرف و      توان آن را از دیدگاه می
ای  هدقیق فردوسی به همه زوایا و ابعاد زندگی قهرمانان و شخصیتهای داستانی و اسطور

شاهنامه ریشه دارد. از سوی دیگرگسترش و عمق دانشتهایی چتون روانشناستی ستبب     
رویکردهای نوی به اساطیرو داستانهای رمزامیز کهن شده است.کهن الگوهتا تصتورات   

رود. واکتاوی   باستانی استت کته دربردارنتده ناهشتیار جمعتی شتخص بته شتمار متی         
شتود   محستوب متی   ادبتی و آثتار هنتری    متتون   ای برای قرائت نقادانه شیوه الگوها کهن

.آنیموس یکی از مهمترین کهن الگوها در نظریه شخصتیت یونتگ استت کته بته روان      
                                      مردانه زن اشاره دارد و می تواند سازنده یا ویرانگر باشد.                                                                      

در مقاله حاضر سعی بر آن شده است که با استفاده از نظریته روان شناستی یونتگ ،      
نقتتش آنیمتتوس مثبتتت و منفتتی در شتتکل گیتتری شخصتتیت دو زن ، )فتترنگیس و     

 سودابه(مورد بررسی قرار گیرد.  
 

ناخودآگاه جمعی در شعر،کهن الگو در شتعر فارستی، آنیمتوس مثبتت و      ها: كلید واژه
 ر فارسی، فرنگیس و سودابه.  منفی در شع

 
 
 
 
 
 
 .استادیار دانشگاه یاسوج1
 .دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد2
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 اراده معطوف به معنا در غزلهای حافظ

 و معنادرمانی ویکتورفرانکل

 محمدحسین نیکداراصل
1

 

 چکیده

 حافظ غزلسرای نامدار شعر فارسی، تحولّی بنیادی در سبک و سیاق غتزل ایجتاد کترد.   
الهوت و ناسوت در این شیوه نو در هم آمیخته شد. محتوا نیز از شتیوه مرستوم غتزل    

ها درباره جهان و هستی، انسان و  تحول یافت تا آنجا که در کالم حافظ واالترین اندیشه
زندگی را شاهدیم؛ بنابراین غزل حافظ در بسیاری موارد رنگ فلسفی یا روانشناسانه به 

دیشی حافظ و نگرش این گونه وی به زندگی سبب شد تتا راه  خود می پذیرد. مثبت ان
یا راههایی برای معنایافتن زندگی حتی در رنجها عرضه کند. فرانکل روانپزشک نامتدار  
نیز که تجربه تلخ جنگ جهانی دوّم را پشت سر نهاده به زنتدگی در بتدترین وضتعیتها    

استت. در ایتن مقالته هماننتدیهای     معتقد، و مکتب معنادرمانی را در این زمینه بنا نهاده 
اندیشه شاعر ایرانی و روانپزشک اتریشی در کوشش برای دستیابی به معنتا در زنتدگی   

              واکاوی شده است.                                                                                                              
 

های ویکتور فرانکل، معنادرمانی در ادبیات ، غزل فارستی،   رحافظ، اندیشهشع كلیدواژه:
 های روانشناسانه در ادبیات فارسی. اندیشه

 
 
 
 
 
 
 
 .استادیار دانشگاه یاسوج1
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 كور مقایسه تطبیقی عناصر داستان در رمان بوف
 اثر صادق هدایت و رمان ملکوت اثر بهرام صادقی

   9یوسف نیکروز
2زیسودابه كشاور  

5اهلل فتحی فتحذبیح  
 چکیده

دیتد، فضتا و لحتن داستتان در دو اثتر       در این پتژوهش درونمایته، شخصتیّت، زاویته    
سورئالیسمی بوف کور و ملکوت به منظور یافتن شباهتها و تفاوتهایشان مقایسه بررسی 

-آمیتز گیتری از فضتایی وهتم   توان گفت هر دو نویسنده بتا بهتره  شود. می و تحلیل می
انتد. از بعتد شخصتیّت    اثر خود قرار داده واقعی مرگ و نیستی را درونمایه -ایاسطوره

چهار شخصیّت در ملکوت کنشها و عقایدشان شباهت بسیاری به چهتار شخصتیّت در   
ها از بعتد  تر و کنشهای شخصیّتکور پختهپردازی در بوفبوف کور دارد؛ امّا شخصیّت

کنتد؛ ولتی تنتوع تیپهتای     تتر جلتوه متی   و واقعی ترروانشناسانه برای خواننده پذیرفتنی
رو در رمان ملکتوت بته دلیتل    کور بیشتر است و از همینشخصیتی در ملکوت از بوف

های شاد و غمگین و امیدوار و نومید داستان گاهی لحنی شاد به خود حضور شخصیّت
اشتته  ها کمتر به نمایش گذکور چون شور و نشاط شخصیّتگیرد ولی در رمان بوفمی
شود لحن حاکم بر داستان نومیدانه است؛ به همین دلیل یأس و نومیتدی حتاکم بتر    می

کور مشهودتر است. از بعد روایی نیز رمان بوف کور با داستانهای سورئالیسمی در بوف
دیدگاه اوّل شخص و رمان ملکوت با دیدگاه ترکیبی روایت شده است ولی در هتر دو  

 شود.ها بیان میهای شخصیت یا شخصیّتندیشهگویی سیر اتک اثر با شیوه
 

کور، ملکوت بهرام صادقی، صادق هدایت، درونمایه در رمان، فضا و بوف كلید واژه:
 امروزدید در رمان  لحن و زاویه
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 so.keshavarzi@yahoo.comدانشگاه علمی کاربردی مرکز کازرون  مربی مدعو. 2

 adabyas1g09@yahoo.com   آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد، چاروسا. 3
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 داستانی مجموعهویژگیهای راوی در  دید و زاویهبررسی 
 یزدیمهدی آذر «های تازه از كتابهای كهن قصّه» 

   9روزیوسف نیک

2سودابه كشاورزی  
 چکیده
 مجموعته ای آن در هت مقاله از میتان عناصتر داستتان بته بررستی راوی و ویژگی     در این 
. بتا  شتود پرداختته متی  « مهدی آذریتزدی »اثر  «های کهنهای تازه از کتابقصّه»داستانی

 توجّه به اینکه آذریزدی از نویسندگان برجسته و موفّق ادبیّات کودک و نوجوان استت، 
مشخص  نتایج این پژوهش ضمن اینکه سبک روایت داستانهای وی را در این مجموعه

توانتد چگتونگی استتفاده از راوی را در داستتانهای کتودک و نوجتوان بته        کند، میمی
 راهروان این عرصه بیاموزد.

شده  دید براساس کتاب عناصر داستان میرصادقی عرضه انواع زاویهابتدا تعریفی از 
عناصتر داستتان و    تتأثیر راوی بتر بقیّته    انواع راوی و ارتباط آنها با هم و سپس ؛است

داستتانهای   در داستانی و روایتگیر درونداستانی( )روایتگیر برون روایتگیرهمچنین انواع 
راوی از انتواع   بعد به چگونگی استفاده و در مرحله و تحلیل، بررسییاد شده مجموعه 
 .شودمی گوییهای درونی پرداختهتک

بیان، و در پایتان بتا   « های کهنهای تازه از کتابقصّه» ویژگیهای راوی در مجموعه
شود که آذریزدی هنگام بازنویسی داستانهای توجه به نتایج به صورت مستند عرضه می

 ای را در نظر داشته است.ی یاد شده چه خوانندهمجموعه
« هتای کهتن  هتای تتازه از کتتاب   قصّته »ی یزدی در روایت داستانهای مجموعته آذر

کودک به ترتیب از دیدگاه دانتای کتلّ نامحتدود، دانتای کتلّ       براساس ویژگی خواننده
محدود، دیگاه نمایشی و دیدگاه اوّل شخص بیشترین استفاده کرده و برای بیان افکار و 

 گویی درونتی غیرمستتقیم استتفاده کترده    تک های داستان بیشتر از شیوهنیّات شخصیّت
 است و راوی در داستانهای این مجموعه حضوری پررنگ دارد.

-تک و ، روایتگیردید در داستانهای امروزی زاویه قصّه در زبان امروز، :ها كلید واژه

 آذریزدی ایه در قصه گویی درونی، راوی

                                                
 ynikrouz@mail.yu.ac.ir یاسوج. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 1

 so.keshavarzi@yahoo.com دانشگاه علمی کاربردی مرکز کازرون مدعومربی . 2
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 بررسی شعر قیصر امین پور بر پایه نقد نو

   9ناصر نیکوبخت

2فهیمه خراسانی  
 

 چکیده
در امریکا رواج  1۱۱3تا  1۱33شود که در فاصله سالهای به رویکردی اطالق مینقد نو 

ریچاردز تأثیر پذیرفته  آ...الیوت و یس.داشت. این رویکرد از سخنان منتقدانی چون ت
کلینتث بتروکس و و   رابرت پن وارن،آلن تیت،وسیله کسانی چون جان کرو رنسام، و به
 است.   ویمست پرورده شدهک.یلیام

در این نوع نقد به بررسی خود اثر پرداخته، و متن، جدا از زمینه تتاریخی و زندگینامته   
شود؛ صورت و محتوا از هم جتدایی ناپتذیر، و انستجام شتعر     مؤلف در نظر گرفته می

حاصل پیوند این دو است و منتقد باید به دنبال وحدت سازمانی حاصل از این پیوند و 
کتار رفتته  در متتن     که از طریق بررسی صنایع بدیعی و لفظی بهاشدتنشها و تباینهایی ب

 آید. دست می به
قیصر امین پور از شاعران توانای معاصر است کته اشتعارش از دیتدگاه نقتد نتو قابتل       

شود با بررسی هفت شعر از وی نشان داده شود بررسی است؛ در این مختصر تالش می
 بیرونی  و فقط با توجه به خود متن بررسی کرد. توان شعر او را جدا از مسائل که می
 

پور، ها: نقد ادبی، و شعر جدید فارسی، نقد نو و فرمالیسم در شعر، قیصر امین کلید واژه
 های جدید و شعر فارسی امروز.   نظریه

                                                
  nikbakht1960@gmail.comتربیت مدرسزبان و ادبیات فارسی دانشگاه  دانشیار.1

 tooska_fahimeh@yahoo.comدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس . 2

http://aa-mg6.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=colorful-lights&bn=54_6691&s=0&pc=1&bucketId=0&stab=1382289724805/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=colorful-lights&bn=54_6691&s=0&pc=1&bucketId=0&stab=1382289724809
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 «مهرۀ سرخ»شناسانه بر منظومة بلند  رویکردی روایت

 9ناصر نیکوبخت
 2اهلل طاهری قدرت

 5طاهره مددیان پاک                                         

 چکیده:
های روایی از دوران پیش از اسالم تاکنون بخش عظیمی از ادبیات فارسی را به  منظومه

ها نسبت  اند. در دورۀ معاصر گاه در صورت و محتوای این منظومه خود اختصاص داده
هتای برجستتة    یکتی از منظومته   وجود آمتده استت.   های کالسیک تغییراتی به به منظومه

در  13۱3سیاوش کسترایی استت کته در استفندماه ستال      « مهرۀ سرخ»معاصر، منظومة 
رستتم و  »مسکو سروده شده است؛ این منظومه که به نوعی بازروایی تراژدی شورانگیز 

های معاصر دچتار دگرگونیهتای    رود نیز مانند تمام منظومه شمار می شاهنامه به« سهراب
 ده است.آشکاری ش

طور خاص این منظومه، کتاب یتا   سرایی در دوران معاصر و به از آنجا که دربارۀ منظومه
دلیل اینکه ستاختار ایتن منظومته نیتز ماننتد تمتام        ای مستقل نوشته نشده، و نیز به مقاله
ها روایت است، نگارندگان این پژوهش بر آن شدند تتا عناصتر کتاربردی علتم      منظومه
ان را در این اثر مورد بررسی وتحلیل قرار دهنتد. بنتابراین، پتس از    شناسی داست روایت

شناسی داستان بیشتتر   تبیین معنای موردنظر از منظومه به بررسی عناصری که در روایت
، پتردازی  هتای شخصتیت   شخصیت و شتیوه یت، کانون روا، روایتیعنی  -کاربرد دارد 
 در این منظومة پرداخته شده است. – صحنهو  گفتگو
 

هتای فارستی، داستتان و     های ادبی جدید و مهرۀ سرخ، نقتد منظومته   ها: نظریه کلیدواژه
 های ادبی.  روایت از دید نظریه

 

                                                
 دانشگاه تربیت مدرس و ادبیات فارسی دانشیار زبان.  1

 دانشگاه شهید بهشتیاستادیار زبان و ادبیات فارسی .  2

 مدرس زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه تربیت. دانشجوی دکتری  3
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 وشبکه مفهومی آن دربوطیقای نیما« عینیت» نقد مفهوم

   9علیرضا نیکویی

 چکیده  
ه با اینکه نیما درنامه ای ازطرح فلسفی خود درباره ادبیات می گوید ودرمطتاوی نوشتت  

طورجتدی بته    هایش به اشاراتی فلسفی بر متی ختوریم بته دالیتل مختلتف هرگتز بته       
تفکرفلسفی روی نیاورد.بنیاد نظریه شعرِ نیما یا چیزی که آن را بوطیقای وی می خوانند 

ومفتاهیم همستاز    ذهنیات ،طبیعات ،واقعیات   «عینیت»برپایه شبکه ای ازمفاهیم چون 
ادی امر، بدیع،دقیق و عمیق می نماید وازاین رو وناساز با آنها شکل گرفته است که در ب

ازهمان زمان تا کنون به دستت شتاعران ومنتقتدان پیوستته بازتولید،تفستیر،بل تمجیتد       
وستایش شده است. دردهه هفتتاد، براهنتی ودیگتران بته نقتد ایتن بوطیقتا وتقابلهتای         

ومقوالتی از عین وذهن ِ«ثنویت وانشقاق دكارتی »مفرو  ونهادینه شده درآن برمبنای 
به   این دست پرداختند اما این گفتمان انتقادی نیز به دلیل تبِ تند زیبایی شناسیِ فصلی

معضالت فلسفی ومعرفت شناختی مفاهیم کانونی نظریه شعر نیما نپرداخت وعمدتاً بتا  
شناسی برگرفته ازجریتان پستت متدرن بته نظتام ارزشتهای        حربه نقد واسازانه وزیبایی

ردند؛ به همین دلیل پس ازفتروکش کتردن ایتن تتب، دوبتاره بازتولیتد       نیمایی یورش ب
دست کم درحوزه نقد دانشگاهی در شکل عریان ومستقیم و در شکل -بوطیقای نیمایی

 شایع شده است. -غیر دانشگاهی در هیئت پوزیتیویسم بی رمق
 معرفت شناختی ودقت درمفاهیمی چون-این مقاله در صدداست با رویکردی فلسفی   
ونظام سازی مفهومی واستعاری آنها  وبا استتفاده  «  عینیت، ذهنیت، طبیعت و واقعیت»
ضمن بررسی زمینه و ریشه شکل گیری ایتن مفتاهیم درآراط   تحلیل گفتمان انتقادی، از 

 نیما،نارسایی،ابهام ،لغزندگی و کاربرد سرگشته و دلبخواهیِ آنها را بازنماید.

 
عر نیما، بوطیقای نیما، تحلیل گفتمان در شتعر نیمتا،   عینیت و ذهنیت در ش كلیدواژه:

 مفهوم شناسی فلسفی در ادبیات امروز.
                                      

                                                
  گیالنزبان و ادبیات فارسی دانشگاه  دانشیار.1
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 بررسی بازتاب جامعه غرب زده عصر پهلوی

 در شعر فروغ فرخزاد
 9داود واثقی خوندایی

 2رضا مصطفوی سبزواری 
 چکیده  
جستار در دیوان فروغ فرخزاد بیانگر این نکته است که شاعر عالوه بر طبع آزمایی در  

جامعته نیتز موفتق بتوده     اجتماعی  –در ترسیم سیمای سیاسی  عرصه مضامین عاشقانه
است . شاعر با دید انتقادی به همه اقشار جامعه از سیاستمدار تا عوام حمله می کنتد و  
از زبان جد و طنز برای بیان دیدگاه های خود نسبت بته جامعته و افتراد آن ستود متی      

 جوید.
هدف این مقاله بررسی بازتاب جامعه غرب زده عصر پهلوی در شعر فروغ فرخزاد      
شاعر با اینکه خود تحت تاثیر فرهنگ غرب قرار گرفته و به نوعی بیگانگی  .وده استب

از خود و جامعه دچار شده ،توانسته است گوشه ای از ناهنجاریهای عصر پهلوی را در 
 اشعار خود ترسیم کند . 

  
: شعر فروغ فرخزاد ، عصر پهلوی در شعر امروز، غترب زدگتی در ادبیتات    ها کلیدواژه

 اجتماعی در ادبیات امروز.  –، انتقادات سیاسی معاصر
 

                                                
 دانشگاه یزددکتری زبان و ادبیات فارسی دانشجوی  - 1

 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی - 2
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 نقد الگوهای خطی در پژوهش تاریخ ادبی

1حسین هاجری  

 چکیده
نگاری ادبی از گذشته تتاکنون بتوده استت. ایتن الگتو       الگوی خطی، الگوی رایج تاریخ

آموزش وقایع تاریخی برای پژوهشهای دقیتق   م دارا بودن ارزش آموزشی و تسهیلرغ به
تواند الگویی کارا باشد و در نهایت بته عرضته گزارشتی کتاهش      وقایع تاریخ ادبی نمی

 شود. یافته و مبهم دربارۀ وقایع ادبی منجر می
فارسی  در این مقاله به بررسی برخی کاستیهای این الگو در مطالعه تاریخ ادبیات

 شود که مهمترین آنها عبارت است از: اشاره می
 . ناتوانی در توصیف تغییرات تدریجی آثار و سنتهای ادبی1
 . ناتوانی در شناسایی روابط چندگانه بین وقایع ادبی2
 . پیوسته نشان دادن مقاطع گسست به صورت نمادین3
 عی هر یک. همگن نشان دادن وقایع ادبی مختلف بدون توجه به سهم واق۴
 . تعیین آغاز و انجام وقایع ادبی برخالف واقعیتهای تاریخی8
 

 نگاری ادبی، الگوی خطی در تاریخ ادبیات. ها: تاریخ ادبیات، روش تاریخ کلید واژه
 

 

                                                
 نی دانشگاهیسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسازبان و ادبیات فارسی استادیار .1
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 بازتاب عناصر اقلیمی در آثار مرادی كرمانی

 با تکیه بر داستان نخل وخمره
 9پورمعصومه هاشم                                                                            

 2مجید پویان 
  چکیده

هدف نویسنده اقلیمی، نشان دادن شیوه زندگی مردم در آن اقلیم خاص استت. طبیعتی   
کوشد تصویری مناسب از محیط بومی خود به است نویسنده در راستای هدف خود می
ناطقی است که زمینته بستیار مناستبی بترای     خواننده عرضه کند. منطقه کویر از جمله م

خلق داستانهای بومی دارد. مرادی کرمانی با توصیف ویژگیهای  اقلیمی، بستر مناسبی را 
 برای داستانهای خود بوجود آورده است.

این نویسنده اقلیم گرا به عرضه تصویری زنده و پویا از ویژگیهتای ختاص روستتاهای    
رهنگی، اجتماعی، اعتقادات و باورها، زبان و گتویش،  حاشیه کویر ازجمله  ویژگیهای ف

آداب و رسوم و ویژگیهای جغرافیایی، آب و هوا و محیط طبیعی پرداخته است کته بته   
سبب این ویژگیها و عناصر اقلیمتی برجستته در داستتانهای او شایستته استت آنهتا را       

 داستانهای اقلیمی بنامیم.
ختی، عناصتر اقلیمتی بازتتاب یافتته را در آثتار      کوشد با نگاهی جامعه شنااین مقاله می
 بررسی کند.«  نخل»و « های قالیبافخانهبچه»داستانی، 

 
هتای  هتای مترادی کرمتانی، بچته     : عناصر اقلیمی در آثار ادبتی، قصته    واژگان كلیدی

 قالیبافخانه، نخل

                                                
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد - 1

 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه یزد - 2
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 شخصیت تهمینه از نگاه كارن هورنای  روانکاوانه نقد و بررسی

 9مجید هوشنگی

 چکیده
آثتار هنتری و     در میان رویکردهای گوناگون نقد و بررسی آثار ادبتی، نقتد روانکاوانته   

تحلیل متون ادبی از  دیدگاه روانشناسی از ویژگتی خاصتی برختوردار استت. یکتی از      
هتای اثتر از دیتدگاه     ترین روشهای تحلیل آثار ادبی، نقتد و تحلیتل شخصتیت    برجسته

فروید بویژه ارنست جتونز پیگیتری، و بته عنتوان      روانشناسی است که توسط شاگردان
کالسیک مطرح شد که ایتن روش بته     ترین رویکردهای نقد روانکاوانه یکی از برجسته

دلیل پویایی و ساختارمندی خود تا زمان کنونی به صورت رویکردی برجسته و مطترح  
در ایتن تحقیتق    مدرن نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین  در نقد روانکاوانه

سعی شده است که شخصیت تهمینه در شاهنامه از نگاه روانشناسی مورد نقد و بررسی 
نرینگتی کتارن     قرار گیرد و ویژگی روانی ایتن شخصتیت در چتارچوب نظریته عقتده     

 هورنای تحلیل شود.
 

نقد ادبی و آثار ادبی فارسی، روانکتاوی شخصتیت تهمینته، نظریته کتارن      ها:  كلیدواژه
 و متون ادبی فارسی. هورنای
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 شاخصهای فرهنگی در پژوهشهای ادبی

 9محمد جعفر یاحقی 

 چکیده
هویتت و  پژوهشهای ادبی جلوه ای از کنشهای فرهنگی است که مثتل هنرهتا گویتای    

جهت یابی ملتها و سرزمینهاست و  به مثابة تولیدات علمتی در عتین حتال متی توانتد      
خاصه های جهانی داشته باشد و بر سرهم فضای منطقه ای خاصی به وجود بیاورد که 
معرف خاستگاه و ریشه های تاریخی نیز باشد. امروز ادبیات امریکای التتین و بته تبتع    

مشخصی پیدا کرده که در همته جهتان شتناخته شتده      پژوهشهای مربوط به آن سیمای
است. در قرن بیستم و متعاقب مبتارزات ضتد استتعماری ادبیتات افریقتا و پویشتها و       
پژوهشهایی که در بارۀ آن صورت می گرفت جلوه و جهت مشتخص و متفتاوتی پیتدا    
نمتی   کرده بود که متاسفانه امروز کم کم دارد از هویت خود دور می شود. امروز البتته 

توان منکر نزدیک شدن فاصله ها در جهان علم بود، اما اگر در زمینه های علوم محن 
با جهانی شدن فاصله ای نداشته باشیم، دست کم در حوزه های ادبی و هنری هنوز زود 

 است که بتوان از رنگ و بوی محلی و فرهنگی بکلی فاصله گرفت.
ی با توجه به دیرینگی آثتار و میتدانهای   در این میان پژوهشهای مربوط به ادبیات فارس 

مربوط به آن به نظر می رسد که شاخصه های فرهنگی خاصی می طلبد که مراعات آن 
 می تواند از آسیب ها و پِیامدهای خاص خاص فرهنگی را تا حد زیادی کاهش بدهد.
در این مقال یا مقاله به ترسیم خطوط فرهنگی خاص در پژوهشهای ادب فارستی متی   

ازیم و نشان می دهیم که چگونه می توان با حفظ تجدد و استتفاده ار رویکردهتای   پرد
 نوین از خاصه های دیرینگی و ریشه دار فرهنگی نیز بکلی فاصله نگرفت.   

 
  پژوهشهای ادبی، زبان فارسی، شاخص فرهنگی، تجدد. ها: واژهكلید
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رویکردی صورتگرایانه به اشعار اخوان ثالث از دیدگاه 

 ارگریزیهنج

 9 نازیال یخدانساز                                                          

 چکیده
یکی از اصطالحات پر بسامد در نظریة صتورتگرایان  « آشنایی زدایی»و « هنجارگریزی»

روس است و کاربرد بجای این شگرد در زبانِ مخصوصِ خود، یعنی زبان شعر، بیانگر 
اعر است. مهدی اخوان ثالث )م. امید(، از معدود شاعرانی است کته  توانایی و قدرت ش

ختود را   با موفقیت به این هنر دست یازیده و از این رهگذر توانسته است زبان شعری 
غنا و توسعه بخشد. استفادۀ اخوان از انواع مختلف هنجارگریزی اعم از هنجتارگریزی  

انی، سبکی و نوشتاری به یتک میتزان   معنایی، هنجارگریزی واژگانی، نحوی، آوایی، زم
گیری از این شگرد در دفترهای مختلف شعری او متفتاوت استت. در    نیست، بلکه بهره

قالب این مقاله، تالش شده است آن دسته از انواع هنجتارگریزی بررستی و استتخراج    
شود که بیشترین را در اشتعار اختوان از دیتدگاه هنجتارگریزی داشتته استت. یکتی از        

شود، هنجارگریزی زمتانی یتا همتان     ریزیهایی که در شعر اخوان بسیار دیده میهنجارگ
تتوان اختوان را استتاد استتفاده از ایتن شتگرد دانستت.         باستانگرایی است که بحق می

 گذارد. شواهدی که در مقاله خواهد آمد بر ادعای پژوهشگر صحه می
 

امتروز فارستی،    مهتدی اختوان ثالتث، صتورتگرایی درشتعر      نقتد شتعر  : هاا  هواژكلید
  زدایی در ادبیات امروز، هنجارگریزی در اشعار اخوان. آشنایی
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 خشونت درداستانهای دینی كودكان ونوجوانان

 9سمیه یعقوبی

2 آذرمکان اله حشمت   

 چکیده
ای کته بته عنتوان دو ابتزار      گونته  ادبیات ودین دو عنصر جدا و وابسته به هم است به 

 و قصه ها به کاربرده می شود.  آموزشی وتربیتی در داستانها
مخاطب کودک ونوجوان در زمینه رشد فکری ، ذهنی وشخصیتی خود به این دو عنصر 

 اساسی نیازمند است.                     
بخش مهمی از اصل تعلیم وتربیت در قالب نوشتاری برعهده نویسندگان ادبیات دینتی  

و قابل فهم به بیان مفاهیم مربوط بته  کودک ونوجوان است که باید به شیوه ای صحیح 
 ادبیات ودین بپردازند.

این مقاله بر آن است که عامل مهم خشونت را درداستانهای  بازنویسی شده  در دهه ی 
قربان، داستتان هابیتل وقابیتل وداستتان حضترت       اخیر از واقعه ی کربال  ماجرای عید

 چا  منتشر شده است،       یوسف )ع(، که توسط کانون پرورش فکری کودک و نوجوان
 مورد تحلیل وبررسی قرار دهد و آنها را آسیب شناسی کند. 

 
خشونت در داستانهای دینی،آستیب شناستی کتابهتای کودکتان، مخاطبتان      : ها هواژكلید

 داستانهای دینی.
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 بررسی انواع طرح یا پیرنگ در مثنوی معنوی

 9پور محمد كاظم یوسف

2 بند صفورا پورنقش   

 چکیده
معنوی اثر جاویدان مولوی شاعر قرن هفتم است کته گتذر روزگتاران آن را بته     مثنوی 

ل مانتدگاری مثنتوی ، داستتانهای    استت. شتاید یکتی از دالیت      دست فراموشی نسپرده
دلنوازی است که موجب تلطیف کالم متعالی موالنا، گردیده و هر روزه پنجرۀ جدیدی 

خوانتد.  شود و مخاطبان او را به نگاهی تازه بر ایتن داستتانها فترا متی    بر آن گشوده می
 ریتزی داستتانها بته   زوایای پنهان هنری این اثر در برخی موارد، همچتون طترح و پتی   

نویستی معاصتر   های نتوین داستتان  ای است که گویی موالنا در قرن هفتم با نظریه گونه
آشنایی داشته است و این امر او را بین شاعران عارفی ماننتد عطتار و ستنایی صتاحبِ     

کند. در واقع یکی از عوامل جتذابیّت حکایتات و داستتانهای مثنتوی،     سبک خاصی می
ردازی است. در میان شاعران عتارف، مولتوی شتاید    همین نبوغ هنری موالنا در داستانپ

گیرد، بلکته نفتس   کار نمی تنها کسی است که داستان را تنها برای بیان معانی عرفانی به
 داستانپردازی و جذاب بودن آن نیز برای او بسیار اهمیت دارد.

 ترین واین پژوهش با توجه به اینکه از میان عناصر گوناگون داستان، پیرنگ اساسی
ترین عنصر آن است، شامل بررسی کاربرد عنصر داستانی طرح یا پیرنگ و انتواع  باثبات

آن در مثنوی استت. پتس از تعریتف مفهتوم طترح و بررستی آن از جملته طرحهتای         
شخصتیت محتور و حادثتته محتور، طرحهتتای منطقتی و محکتتم، طرحهتای سستتت و      

آن در داستتانهای کوتتاهِ    غیرمعقول، طرحهای تاریخی، دینی و اعتقادی و ... به بررستی 
 شود. کوتاه، کوتاه و بلند مثنوی پرداخته می

 
تحلیل داستانهای مثنوی، طرح یا پیرنگ در مثنوی موالنا، شعر کالسیک  ها: واژهكلید

 فارسی.
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