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شـناخت، رخـداد، بـدن،     جانـدار، ( بندي واژگان شعر دفاع مقدس در يكي از محورهاي موضوعي هدف اين پژوهش طبقه
بندي به تناسب پيكرة مورد بررسي و بر اساس الگـوي شـبكة    براي اين طبقه. است اصلي...) احساس و) شئ(مكان، زمان، ماده

هاي موجود در پيكـره را بـر   واژگاني دانشگاه پرينستون براي اسم چهارده موضوع يا حوزة معنايي اصلي باال را برگزيده و اسم
بنـدي مـا در پـژوهش حاضـر،      تحليل و طبقـه به عبارت ديگر، الگوي . بندي معنايي نموديم اساس اين چهارده موضوع، تقسيم

 .اند بندي شده ها طبقه چهارده محور معنايي است كه در آن واژگان مختلف عيني و انتزاعي در قالب آن متشكل از

 .معنايي و ارتباط معنايي بوده است معيارهاي اختصاص دادن هر واژه به هر يك از اين چهارده محور، عبارت از هم

نمونه آماري از پيكرة جامعة شاعران شعر دفاع مقدس و پيكره اصلي . تحليلي است -ن پژوهش توصيفيروش تحقيق در اي
حجـم   كـه از نظـر   از ميان اين اشعار بيست قطعه شعر،. اثر حسن حسيني است »گزيدة شعر جنگ و دفاع مقدس«اشعار كتاب 

 .اندازه بودند، به طور تصادفي، انتخاب شدند تقريبا هم

، »رخـداد « ،»مفاهيم شناختي«ها به محورهاي  گانه مورد نظر، بيشتر واژهي نشان داد كه از ميان محورهاي چهاردهنتايج بررس
 .، تعلق دارند»ماده«و  »احساس«و  »دين«

  معنايي، ارتباط معنايي، مفاهيم شناختي شعر دفاع مقدس، حوزة معنايي، هم: يكليدواژگان 

  و بيان مسأله مقدمه -1
هاي ادبـي بسـياري    ساز تحقيقات و پژوهش جنگ تحميلي عراق عليه ايران، زمينه،  پيروزي انقالب اسالمي بعد از

شناختي و عقايد ديني و  ملي مـردم   تواند تا حد زيادي فرهنگ، ساختار روان و بررسي و مطالعة ادبيات آن ميگرديد 
 .ايران را در سالهاي جنگ و پس از آن منعكس كند

به مسائل هشت ، شود كه درون مايه و موضوع آن هايي گفته مي ها و سروده مقدس به مجموعة نوشته ادبيات دفاع
تـر و جغرافيـايي    تـوان طيفـي گسـترده    تر مـي  در نگاهي وسيع. گردد  سال دفاع مقدس و پيامدها و تبعات آن باز مي

كه تداعي قلمـرو الهـي و دينـي بـراي ايـن      هاي مقدس بودن  تر براي اين عنوان تصور كرد و با تكيه بر ويژگي فراخ
  )15ص ، 3ج ، سنگري ( .كند ها مي ها و سروده نوشته

 درونماية و اند گرفته شكل -سپيد و نيمايي –هاي گوناگون اعم از سنتي و نو  هايي را كه در قالب مجموعة سروده
 و وطـن  حفـظ  براي ملي–تقويت روحية مذهبي  و »دشمن« تهديد و تحقير و »دوست« تكريم و تشويق هاآن اصلي

 پـذيرش  روز تـا  »دشـمن « تجـاوز  شـروع  بـين  فاصل حد زماني لحاظ به شعرجنگ. ناميممي جنگ شعر انقالباست،
  .گيردمي بر در را »598 قطعنامه«

ايـم  اشاره كردههاي مختلف پيشتر به اين معني در مكان. ، تعريفي بازيافته دارد1357شعر، در ايران پس از انقالب 
شود، تحـوالتي عميـق را در   كه شعر در دوران پس از انقالب اسالمي، كه از همان اوان پيروزي انقالب آغاز مي) 1(

بخشي از اين تحوالت و تغييرات، كه در واقع، مبنـاي سـاير تحـوالت نيـز بـود،      . عرصه صورت و محتوا تجربه كرد
گفتمـان عقيـدتي تـازه ناشـي از پيـروزي      . ايدئولوژي غالب گذشته بودمربوط به جايگزيني ايدئولوژي تازه به جاي 

و ) عمـدتاً سـپيد و نـو   (انقالب اسالمي، در عرصه شعر، يا خارج شدن خواسته و ناخواسـته جريـان شـعري غالـب     
هاي شعر سنتي و محتواي و بازگشت به قالب) كالسيك و نوكالسيك(شاعران آن و جايگزيني جريان شعري جديد 

بـه   57ها، نظام و يافت و تركيب صوري و محتوايي شعر سـال  با آن، ظهور يافت و اثر اين ظهور، تغيير چهره مرتبط
  .اين سو شد
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از در مذاكره  »دشمن«اي سياسي است اما تودة مردم تا زماني كه زعما و بزرگان ملت با  جنگ در ذات خود پديده
از  598به نظر نگارنده مردم ايران پـس از قبـول قطعنامـه     .ندارند اند، اصوالً توجهي به اين سرشت سياسي نيامده در

به بعد، با ويژگي تشويق و تكريم هايي كه از اين زمان  سروده. سوي ايران، به سرشت سياسي جنگ توجه پيدا كردند
گ شـكل  و همچنين انتقاد از خود و ديگران و انتقـاد از برخـي كارگردانـان جنـ     »دشمن«و تحقير و تهديد  »دوست«

  )1381:13ي، حسين(. گيرد به دورة سياسي جنگ يعني دورة دفاع مقدس تعلق داردگرفته و مي
پـروا و واجـد   هاي موضـوعي شـعر انقـالب، شـعري اسـت شـعار زده، بـي       آغاز شعر جنگ نيز مانند ساير بخش

تمـان دفـاع شـرافتمندانه تـا     كه با ايدئولوژي و گف... موضوعاتي نظير دفاع، حمله ايثار، شهادت، جانبازي، رشادت و
انقالب ندارد و تكرار همـان   از حيث قالب نيز، شعر جنگ تحولي نسبت به شعر. سرجان، در پيوند نزديك قرار دارد

اسـت و شـعر نـو سـروده يـا سـپيد       ...) مثنوي، رباعي و دوبيتي، قصيده غزل و(هاي آغاز شده در شعر انقالب قالب
  .آيداي كمتر به چشم ميسروده

تر شدن اين حادثـه تـاريخي در بسـتر تـاريخ انقـالب اسـالمي، شـعر جنـگ         با گذشت سالياني از جنگ و عميق
اي يافت و تقريباً تمامي پهنه گسترده شعر انقالب اسالمي را بـه لحـاظ موضـوع، قالـب و حجـم در      هاي تازه جهت

د و شعر جنگ، نماد عيني شعر انقـالب  ديگر در اين دوران، شعر انقالب به شعر جنگ تحويل شده بو. اختيار گرفت
شد و كمتر عبارتي در شعر شـاعران مطـرح و غيـر    اي با مضموني غير از مضامين جنگي سروده ميكمتر سروده. بود

 .)24 :1385، تقي دخت( .يافتاي غير از اين معاني اختصاص ميمطرح، به معاني

هاي شعر دفاع مقدس بـه   هاي معنايي است كه واژه هترين حوزمسالة اصلي در اين پژوهش به تصوير كشيدن مهم
با توجه به اهميت واژگان در خلق آثار ادبي و به تصوير كشيدن مضامين، بررسي واژگاني شعر . ها اختصاص داردآن

تواند مضامين اصلي مـورد توجـه آن    اي نسبتاً وسيع، به خوبي مي هر دوره يا شاعري، به خصوص با استفاده از پيكره
اي، با توجه به اينكـه متكـي بـر متـوني واقعـي از زبـان        به طور كلي، مطالعات پيكره.  ر يا دوره را بازنمايي كندشاع

پيكرة مورد بررسـي مـا در   . هستند، در بازنمايي دانش زباني و شيوة تفكر اهل يك زبان از ارزش بااليي برخوردارند
  . ف استاين مطالعه بيست قطعه شعر دفاع مقدس از شاعران مختل

هـاي آن مشـخص    اگرچه تحقيقات زيادي تا كنون در مورد شعر دفاع مقدس صورت گرفته، مضامين و درونمايـه 
اي كه از  بندي و توصيف شده اما تا آنجا كه نگارندگان اين مقاله اطالع دارند، تا كنون مطالعه گرديده و انواع آن طبقه
از شعر دفاع مقدس باشد و از سوي ديگر در چـارچوب يـك نظريـه    اي واقعي و نسبتاً وسيع  يك سو مبتني بر پيكره

اين موضوع اهميت اين تحقيق را به خوبي نمايـان  . شناختي انجام شده باشد، صورت نگرفته استزبان -معناشناختي
  .سازد مي

بيـات  پس از اين مقدمه مختصر و بيان مسأله تحقيـق، مفهـوم اد  . اين مقاله از چند بخش اصلي تشكيل شده است
آنگـاه  . پايداري را شرح خواهيم داد و وجوه تفاوت آن را با شعر دفاع مقـدس يـا شـعر جنـگ بيـان خـواهيم كـرد       

هـا و تحليـل آنهـا خـواهيم پرداخـت و سـرانجام نيـز         دهـيم و سـپس بـه داده    چارچوب نظري پژوهش را شرح مي
 .گيري نهايي مقاله را بيان خواهيم نمود نتيجه

  ادبيات پايداري -1
بيات پايداري عبارت است از آثاري كه تحت تأثير شرايطي چون اختناق و استبداد داخلي، نبود آزادي فـردي و  اد

  هـاي ملـي و فـردي     هاي قدرت، غضب، قدرت و سرزمين و سرمايه قانون گريزي و قانون ستيزي با پايگاه، اجتماعي
، فرهنگـي،   هاي سياسـي  خلي يا تجاوز بيروني از همة حوزهبنابراين جان ماية اين آثار با بيداد دا. گيرند شكل مي... و 

 .هاي ضد آزادي است اقتصادي، اجتماعي و ايستادگي در برابر جريان

، با يك فاصلة زماني كوتاه ـ نوزده ماه جنگ تحميلي آغاز شد با پـذيرش    ولي اين مفهوم در انقالب اسالمي ايران
نسبي يافت، همراه با خود، جريان نيرومنـد فرهنگـي در حـوزة شـعر،     توقف  1367قطعنامه در بيست و هفتم تيرماه 
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الي شبكة عظيم فرهنگي آن با خود بـه   هاي تازه و بديع در البه را بوجود آورد كه تجربه... نقاشي و ، نمايشنامه، قصه
 ) 9ص ، ج ا، 1380سنگري، ( .همراه داشت

 اعتـراض، : خود را با بيداد و ناروا به اشكال مختلفي چـون رو ناسازگاري  تابد، از اين سرشت انسان، بدي را برنمي
هنگام كه روح عنـاد بـا مظـاهر زشـتي و شـر در كالبـد        اما آن. دهد گري، رويارويي و مقابله نشان مي پرخاش، ستيزه

 به ديگر سخن، ادب مقاومت، تجلي ستيز با بدي و بيداد با سالح. گيرد شود، ادب مقاومت جان مي كلمات دميده مي
ّا و كارآ به ميدان آمده و پيروزيهاي درخشاني را نيـز رقـم    ُر بر اين اساس از ديرباز انسان با اين سالح ب. است »كلمه«

هاي روشنفكرانه و معترضانه همه و همـه   ها، داستانها، سروده نامه ها، نمايش ، حبسيه)حتي هزل(طنز، هجو . زده است
  :وجو كرد هاي پيدايي ادب مقاومت را در عوامل زير بايد جست برخي زمينه. گيرند در اين حوزه قرار مي

   .ـ اختناق و استبداد داخلي و سلب آزاديهاي فردي و اجتماعي1
   .ـ استعمار و استثمار قديم و جديد2  
  .هاي ملي و فردي ـ غصب قدرت، سرزمين و سرمايه3  
   .يخيـ تجاوز به حريم ارزشهاي فردي، ديني، اجتماعي، ملي و تار4  
   .هاي قدرتستيزي پايگاه گريزي و قانون ـ قانون5  
سـنگري،  (    ...هاي فكري، نظير ماركسيسـم و  و غيرديني و مكتب...) مانند اسالم و مسيحيت و(ـ جريانهاي ديني 6  

  )11:همان
رهنـگ و شهرنشـيني   ّـت و ف  َع آن شعر پايداري ـ از ابتداي تكوين، تشكيل و تطور مـدني   َب ادبيات پايداري ـ و به ت 

اي  طلـب انگيـزه   هاي جابر، مستبد، سـركوبگر و قـدرت   تشكيل حكومت. جوامع بشري وجود داشته و خواهد داشت
كشـورهايي كـه ـ در طـول تـاريخ ـ بـا چنـين         . نيرومند براي ايجاد و توسعة ادبيات پايداري در جهـان بـوده اسـت   

بدين جهت مـثالً كشـورهاي   . اند از اين سنخ را بيشتر توليد كردهاند طبعاً ادبياتي  هايي دست به گريبان بودهحاكميت
آمريكاي التين يا كشورهاي آسيايي بيشتر از ممالك اروپايي و آمريكاي مركزي و كانـادا ادبيـات پايـداري را تجربـه     

  .اند كرده
اين مورد مصـداق دارد  متفاوت است يا الاقل نسبت جزء به كل در » ادبيات پايداري«با » ادبيات جنگ«بايد بدانيم 

يعني اينكه ادبيات جنگ يا شعر جنگ جزئي از ادبيات پايداري يا شعر پايداري است و يا اينكه در بعضـي مواقـع و   
 .شود ّتها تحميل مي اي مقدس است و جنگ پديده ناميموني كه بر مل پايداري و مرافعه مقوله. ها متفاوت با آنموقعيت

 ) 1390:47سجادي،(

  :ه تمايز شعر جنگ و شعر مقاوت و پايداريوجو - 1-2
تر و  تر، فلسفي پردازد بلكه با رويكردي عميق در شعر پايداري، شاعر مستقيما به حوادث، عمليات و نام شهدا نمي

 »فراهنجاري«ا زبان، رفتاري در شعر مقاوت و پايداري رفتار شاعر ب. كند نگاه مي »جنگ«به موضوعي به نام معاصرتر 
هـاي   ماند بلكه پيـام  ساله متوقف نمي در حوزة شعر مقاوت و پايداري، نگاه شاعر فقط به جنگ تحميلي هشت. است

  .دهد كند و به جهان ارائه مي انساني اين حادثة تاريخي را دروني مي
را مردمـي كـه طعـم تلـخ جنـگ      .شاعر در شعر پايداري به دنبال زباني براي گفت و گو با همة مردم جهان اسـت 

  .اند اند و مقاوت و پايداري را تجربه كرده چشيده
هـا  گيـرد و بـه آن   را مـي  »جنـگ «اي به نام  هاي انساني و فلسفي پديده در واقع شاعر در حوزة شعر پايداري، پيام

خـواهي، و   در شعر پايداري شاعر مقاومت و پايمردي انسان را در برابر ظلم، تجاوز، زياده. بخشد تشخص جهاني مي
هـا و نمادهـاي شـعر او احسـاس پيوسـتگي و       كشد كه همة مردم جهان با اسطوره اي به تصوير مي عدالتي به گونه بي

اسماعيلي، (. گذاري، نفوذ و ماندگاري اين شعر، بيشتر از شعر جنگ است كنند و از همين منظر تأثير پنداري مي همذات
1383 :87(  
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  :كند دفاع مقدس و شعر جنگ را به ترتيب زير توصيف ميهاي بين شعر  ترين تفاوت مهم) 1381(حسيني 
 هـاي  كنگـره « و »سكه«بر شعر جنگ ساية . است »بي غرض«شعر جنگ در وجه غالب خود، خودجوش و  -1

اند، بدون تكلف و بـدون توجـه بـه     هرچه سروده -بيابدد خو –شعرجنگ شاعران. كند نمي سنگيني »ساالنه
خـود   »صداي دهة«گفت تا  چ شاعري در آن روزگار رباعي يا غزل نميهي .بوده است »هاي اداري مأموريت«

خـود را   »سخن ناشـر «بينيم كه با چاپ يك مجموعه و تحت عنوان  اين زمان برخي از جوانان را مي. باشد
 !كنند دهة خويش معرفي مي »صداي رباعي«يا  »صداي غزل«

در  »تـاجران خـون  «طلبـان و   هاي داخلي و روند زراندوزي فرصـت  اعتراض و هوشياري نسبت به كجروي -2
پيـروزي بـر    -اي است حماسـي و هـدف اصـلي    مقوله -علي القاعده -جنگ.شود شعر جنگ كمتر ديده مي

هم كه زهـرل   آن دسته از شاعراني.ها محال ديدن دور و بر را بدهد ن است تا به نگاهآتر از  براق -مهاجمان
هاي خود را به پس از جنـگ موكـول مـي كننـد و در آن      ها را دارند، گفتني اعتراض و شم دريافت كجروي

برخالف شعر جنگ، شعر دفاع مقـدس كـم و   .بينند تا زبان با اعتراض بگشايند اوضاع و احوال، صالح نمي
هـاي   پريـدگي ارزشـها و كجـروي    نگشاعران به بهانة نجوا با شهيدان، از ر. بيش از اين معني سرشار است

 .دارند پرده بر مي -تقليدي و ابتكاري -مرسوم گاه و بيگاه
افزارهـا نسـبت بـه شـعر دورة دفـاع       در شعر جنگ اسامي خاص مثل اسم افراد، مناطق جنگي يا اسم جنگ -3

 . مقدس كمتر است

ر مورد شاعراني كـه پيشـتر   آيد مگر د گري يا ساده است و يا اصوالً كمتر به چشم مي در شعر جنگ صنعت -4
توان گفت كه خيال و عنصر پـر رمـز و    ذيل همين محور مي.اند     شاعرانگي طبع خويش  را به ثبوت رسانيده

. تر است انگيزي در شعر جنگ پيچيده نيست چون واقعيت درشتناك جنگ از خيال شاعران رنگين راز خيال
انـد و تصرشـان از    انتر كه جنـگ را از نزديـك نديـده   توان گفت خيل شاعرانجو اما در شعر دفاع مقدس مي

گريزي  اين نسل. پيچند يال مينامه مطبوعاتي است به پرو پاي خ جنگ در گرو چند مستند تلويزيوني يا ويژه
 .كشد هاي صعب العبور تكلف هم مي كردن جنگ ندارد و البته اين تخيل گاه به وادي »تخيل«از 

هاي مقطعي نيست يا اگر هسـت بـا وعـدة پيـروزي      و روايت شكست  در شعر جنگ لحن يأس و نااميدي -5
گرفتگي و گاه نااميدي اسـت   اما صبغة آشكار شعر دفاع مقدس نوعي يأس و دل. نهايي توأم و عجين است

 .شود هاي حماسي استتار مي كه گهگاه با بارقه
عر در مـابقي رزمنـدگان و   فرديت شا. دهد مي »من جمعي«شاعر جاي خود را به  »من فردي«در شعر جنگ  - 6

شود تا كمتر دنياي دروني شاعر  همين امر باعث مي. تا سر حد امكان حل و كمرنگ شده است دحاميان نبر
تر بـودن واقعيـت جنـگ از     يكي از داليل اين امر همان رنگين. آغوشي كند هاي بيروني جنگ هم با واقعيت

نيسـت بـه    »محاكـات «شـباهت بـه نـوعي     را كه بي توان شعر دورة جنگ از اين رو مي. خيال شاعران است
 »مـن فـردي  «شعري كه در آن . گرايش كالسيسم نسبت داد و شعر دورة دفاع مقدس را به گرايش رمانتيسم

 .يابد گستري بيشتري مي رساند و خيال، مجال بال حضور به هم مي

  :چارچوب نظري
هـاي ديگـر    شناسي است و در كنار بخششي از زبانشناسي بخمعني. معناشناسي مطالعة علمي معنا در زبان است

واژه و  نحـو  و نيـز     شناسـي، سـاخت   پردازند مانند آواشناسي، واج شناسي كه به مطالعة سطوح مختلف زبان ميزبان
  .پردازد زبان ميكاربردشناسي، به سطح معنايي 

به همين دليل، در سنت مطالعة معنـي  . اند تهتوجه داش »معني«شناسان به مطالعة  نطقيون و زباناز ديرباز، فالسفه، م
معنـي   :شناسي را از يكـديگر متمـايز سـاخت   شناسي را به سه شاخة عمده تقسيم كرد و سه گونه معني توان معني مي

  .شناسي فلسفي، معني شناسي منطقي و معني شناسي زباني 
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اين گونه معني شناسي بخشـي از  .  داريم اي است كه ما در مطالعات زباني  به آن توجه شاخه، معني شناسي زباني
گيرد كه براي نخستين بـار از سـوي    فرانسه نشأت مي  semantique رود و از اصطالح شناسي به شمار مي دانش زبان

شناسي زباني توجه معطوف به خود زبان است و معني شناسي با مطالعة معنـي بـه دنبـال     در معني. معرفي شد ١برآل
كشف چگونگي عملكرد ذهن انسان در درك معني از طريق زبان است و در اصل بازنمودهاي ذهـن انسـان در درك   

  )28: 1387صفوي، (. كاود معني از طريق زبان است و در اصل بازنمودهاي ذهن آدمي را باز مي
شناسي واژگـاني   ها و رويكردهاي مختلف به مطالعة معناي زباني، پژوهش حاضر در چارچوب معني از ميان نظريه

  .دهيم گيرد به همين دليل اين نظريه را با تفصيل بيشتري شرح مي شناسي ساختگرا صورت مي يا معني

  شناسي ساختگرا شناسي واژگاني يا معني معنا
نظـام را بـه    از ايـن اي  هر زباني نظام خاص خود را داراست و هر واحد زباني، نقطهرية ساختگرايي، بر اساس نظ

: 1977الينز، (شود  روشن ميآن نظـام زباني ديگر روابطش با واحـدهاي  دهد و جايگاه آن از طريق خود اختصاص مي
231 - 233(  

ر اين مكتــب رويكــردهاي مهـم و بنيــادي نيـز      د. است رابطـهو  ٢ساختمفاهيـم كليدي مكتب ساختـگرايي، 
مفروضـات  اي و ، معناشناسـي رابطـه  )هاي واژگاني يا حوزه( ٤هاي معنايي حوزه، ٣اي  تحليـل مؤلفـه: مطرحنـد ماننـد

  .٥معنا
شناسـي   در حـالي كـه معنـا   . شده اسـت  ناميده  ٦شناسي واژگاني معناشناسي ساختگرا،  گاهي به داليل تاريخي معنا

هـاي ديگـر از    شناسـي نسـبت بـه حـوزه     هـاي گذشـته معنـا    در دهـه . شناسي واژگاني است تر از معنا تگرا وسيعساخ
شـده   محدوديت بيشتري برخوردار بوده است و به طور كلي در انواع مكاتب ساختگرايي كمتر به معنـا پرداختـه مـي   

اسـي سـاختگرايي و سـاختواژه سـاختگرايي     شناسي ساختگرا به اندازه آواشن است اين در حالي است كه امروزه معنا
الينـز  ( .البته الزم به ذكر است كه در ساختگرايي سوسوري هرگز معنا كنار گذاشـته نشـده اسـت   .حائز اهميت است 

  )105: 1386، نقل از صناعتي، 231 ، ص1977
  :گيرد شناسي ساختـگرا يا واژگـاني دو هدف عمده در نظر مي براي معنا)  1997(سعيد 

  نشان دادن معناي هر واژه در زبان  -1
  )53: 1997سعيد، (  .ها ي زباني  با يكديگر به تصوير كشيدن نحوةارتباط معناي  واژه  -2 

  نظرية حوزة معنايي
هـا را مـي    ايـن واژه . متشكل از تعدادي واژه است  كه ارتباط معنايي تنگاتنگي با هم دارند  حوزه معنايي در واقع
هـايي مثـل  قرمـز، آبـي، سـبز،       واژه صطالح يا واژة واحد يا اصطالح پوششي آوردمثالً رنـگ توان همگي تحت يك ا

  .شوندمطرح مي» رنگ«سفيد، زرد و غيره، همگي تحت با اصطالح پوششي 
هاي يك حوزه در كنار هم و به تصوير كشيدن ارتباط آنها در رويكرد حوزه معنايي، هدف، جمع كردن تمام واژه 

  .د اصطالح پوششي استبا هم و با خو
هاي بسيار مرتبط معنـايي، واژه يـا   اي از واژ اي، مدل خوبي است براي اينكه هنگام بررسي مجموعهرويكرد حوزه

                                                            
1-Breal 

2- structure 

3- componential analysis 

4- semantic fields 

5- meaning-postulates 

6-. lexical semantics 



 437/      شعر دفاع مقدس

اي را كنـار بگـذاريم، بلكـه    هاي حاشيه ها، مقولهالزم نيست در بررسي مجموعه. مفهومي را جستجو يا توصيف كنيم
دهد تا هر لحظه اين موارد را نيز به مجموعه بيفزاييم بدون اينكه الزم باشـد تمـام   اين رويكرد اين امكان را به ما مي

هاي معنايي، واژگان زبان ساختمند است، همان طور كه دستور بندي شوطبق رويكرد حوزه واژگان پايه دوباره سازمان
هـاي مفهـومي    بندي كرد كه به حوزههايي طبقهتوان به مجموعههاي زبان را ميواژه. شناسي داراي نظام هستندو واج

شناسـان  و مـردم ) حـدود نـيم قـرن پـيش    (شناسـان آلمـاني   اي ريشه در آثار زبانهاي حوزهگسترش نظريه. مربوطند
در ميـان  . و سوسـور بودنـد   ٢، ساپير١آمريكايي دارد، كه اين هر دو گروه تحت تأثير افكار و دانش هومبولت، بوآس

هاي واژگـاني و مفهـومي تمـايز قائـل شـد و      وي بين حوزه. اي ترير بسيار مهم و مؤثر بودشناسان آلماني، كارهزبان
كند و يك واژه معنايي خـود را از تقـابلش بـا    هايي تقسيم ميرا به بخش ٤حوزه مفهومي، ٣حوزه واژگانيمعتقد بود 

  )130: 1386صناعتي،( .آورددست ميهاي مجاور در يك الگو بهواژه
هـا  هاي منفـرد و كـل فهرسـت واژه   هاي موجود بين واژهها، واقعيتحوزه: از نظر ترير چنين است حوزهتعريف 

از آنجـايي  . سـازند ها ساختار بزرگتري را ميكنند و با كمك واژههستند و همچون اجزايي در برابر يك كل عمل مي
است و همچنين به دليل روابـط معنـايي   ها در هر نظام زباني دربرگيرنده حوزه مفهومي خاص خود كه مجموعه واژه
از سـوي ديگـر، هـر واژه،    . شود كه حـوزه واژگـاني نـام دارد   ها، آن مجموعه از ساختاري تشكيل ميحاكم بين واژه

ها بـه عنـوان يـك حـوزه     دهد كه ممكن است با كمك مجموعه ديگري از واژهمفهومي خاصي را پوشش مي ٥حيطه
-شود كه درون يك حوزه مفهومي قـرار مـي  وم يك واژه، حيطه مفهومي محسوب ميبنابراين مفه. بندي شودسازمان

 .شـود در نظـر گرفتـه مـي    مفهومگيرد؛ و همان حيطه مفهومي كه با يك واژه و همزمان با معني آن متصل است يك 
  )صناعتي، همان(

  : گيري نتيجه
بندي واژگان شعر دفاع مقدس در يكـي از محورهـاي موضـوعي     در پژوهش حاضر با توجه به اينكه هدف طبقه 

زاده و  نعمـت ( بندي به تناسب پيكرة مـورد بررسـي و بـر اسـاس دو الگـوي موجـود       اصلي بوده است، براي اين طبقه
هـاي  وع يا حوزة معنايي اصلي را برگزيديم و اسمچهارده موض) و شبكة واژگاني دانشگاه پرينستون براي اسم 1390همكاران، 

بـه عبـارت ديگـر، الگـوي تحليـل و      . بندي معنايي نموديم موجود در پيكره را بر اساس اين چهارده موضوع، تقسيم
هـا   بندي ما در پژوهش حاضر، متشـكل از چهـاردهمحور معنـايي اسـت كـه واژگـان مختلـف را در قالـب آن         طبقه
/ حيـوان  -5خـوراكي  -4مفـاهيم شـناختي   -3مكـان   -2زمـان   -1اين چهارده محور عبارتند از  .ايم بندي نموده طبقه
  .دين -14رويداد  -13ماده  -12احساس  -11خانواده  -10بدن  -9كيفيت  -8كميت  -7گياهان / طبيعت -6جانور

  . واژگان مورد بررسي ما متعلق به چهار مقولة دستوري اسم، فعل، صفت و قيد هستند
معنايي و   ارتباط معنـايي بـوده    رهاي اختصاص دادن هر واژه به هر يك از اين چهارده محور، متشكل از  هممعيا
  .است

هاي معنايي مفاهيم شـناختي، احسـاس، ديـن، رويـداد و مـاده       هاي مربوط به حوزه نتايج تحليل نشان داد كه واژه
هـاي معنـايي    يشترين كـاربرد را دارنـد از ميـان حـوزه    رسد كه در شعر دفاع مقدس واژگاني كه ب به نظر مي. باشد مي

گانه مورد بررسي بيشتر از آنچه به ممكن است در نگاه اول به نظر برسد، به مقوالتي چـون طبيعـت، بـدن و     چهارده
  اند بلكه عمدتاً مفاهيم شـناختي و نيـز احساسـي از بـاالترين بسـامد برخـوردار        اجزاي آن يا خانواده و فرد نپرداخته

  . اندودهب
                                                            

1- Boas  
2- Sapir  
3- lexical field 
4- conceptual field 

5- area 
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هـاي هنـري و    توان به اشعاري اطالق كرد كه به صورت مستقيم و بدون ارجاع بـه گـزاره   عنوان شعر جنگ را مي
اسـت و شـعر او    »محـور  -معنـا «در اين ژانر شاعر بيشتر . پردازد مي »جنگ تحميلي«اي به نام  زيباشناختي، به حادثه

شود و با زباني شعاري و مسـتقيم بـه روايـت جنـگ و      متوقف مي ها ؛ از همين رو شاعر در سطح پديده»بنياد -معنا«
بيشتر اين اشعار نيز از بار عاطفي و احساسـي قـوي برخوردارنـد و مخاطـب عـام را      . نشيند هاي آن مي فراز و نشيب

رد و در اين ژانر ادبي، شاعر بيشتر به كـاركرد تـاريخي و اجتمـاعي شـعر نظـر دا     . دهند تأثير قرار مي ناخوداگاه تحت
،ادبيات پايـداري در شـعر   1389غياثي راد و ذبيحي، ( .حماسي به مخاطبان است -هاي ديني رساني و ابلغ آموزه هدف او پيام

  )  .از  سايت جامع دفاع مقدس استان كرمان 1392آذر  29جنگ، مشاهده در تاريخ 
از نظر مضـامين، شـعري معنـوي بـه      نتايج به دست آمده از اين مطالعه نيز  نشان مي دهد كه شعر دفاع مقدس ما

مسالي چون زخمي و كشته شدن يا قطع اجزاي بدن و به طور كلي آنچه به جهان جسـمي   كمتر بهآيد و  حساب مي
عمـدتاً بـه   پـردازدو   رود مـنعكس شـده باشـد، مـي     ،  و معموالً در ادبيات جنگ انتظـار مـي  شود و فيزيك مربوط مي

از زبـان بـراي بيـان ارزشـهاي      يعنـي اي شناختي و معنوي توجه نشان داده است هاي واالي مربوط به فرآينده پديده
هاي مربوط به حوزة معنايي بدن و اجـزاي آن بيـانگر همـين مسـأله      كم بودن واژه .واالي روحي استفاده نموده است

و  ي بـودن مفاهيمي چون شهادت، ايثار، از جان گذشتگي، ملكوت، ديدار پروردگـار، رضـايت معبـود، آسـمان     .است
هايي چون شهادت، ايثار، آسماني، حميت،  و واژه از مهمترين مضامين بيان شده در اين شعرندهاي مرتبط با آنها، واژه

هـاي مفـاهيم    بعد از حوزه. اند ها در پيكرة مورد بررسي ما بوده روشنايي، دانايي، مهر و عاشقي نيز پربسامدترين واژه
اين نشـان   ).شيء(، دين و ماده )رخداد( ها به ترتيب عبارت بودند از رويداد هشناختي و احساس، پربسامدترين حوز

دهد كه حتي مضامين ديني نيز در پيكرة مورد بررسي ما از شـعر دفـاع مقـدس، بـه انـدازة موضـوعات شـناختي         مي
  . اند پركاربرد نبوده

رفته در پيكرة مورد بررسـي، بـه حـوزة    هاي به كار  شود بيشترين واژه همانگونه كه در نمودارهاي زير مشاهده مي
 رويـداد  ،)واژه 380(هاي معنايي احساس  و پس ازآن به ترتيب حوزه )واژه 424( معنايي مفاهيم شناختي تعلق دارند

 162(، بدن )واژه 170(، خانواده )واژه 180(، مكان )واژه 197(، زمان )واژه  218(، ماده )واژه 225( ، دين)واژه 287(
 63(، كيفيـت  )واژه 67(، كميـت  )واژه 75(خـوراكي  ، )واژه 869(حيـوان  / ، جانور)واژه120(طبيعت / هان، گيا)واژه
  .تعلق دارند) واژه

  هاي معنايي ترين حوزه پرواژه -1نمودار
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 439/      شعر دفاع مقدس

  گانه معنايي چهاردههاي  ها در هر يك از حوزه ميزان كاربرد واژه -2نمودار 
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