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  چكيده
روسي اسـت كـه   ) فرماليستي( يگرا هاي ممتاز مكتب صورت ساختار زباني اثر ادبي از ويژگي  توجه به

قـرار   شناسـان و اديبـان   هاي آغازين قرن نوزده مطرح و پس از آن نيز مورد اقبـال بسـياري از زبـان    در سال
زبـان را بـه طـوركلي     يه برخكات مطرح است يه در زمينة رابطة زبان و ادبك ييها با توجه به بحث. گرفت
وشـد  ك ين پژوهش مـ يانگارند، ا يات ميادب يبرا يس زبان را محملكبه ع ينند و برخيب يات مياز ادب يجدا

 يزبان يها يژگيات منظوم به ويادب يريگ لكه شكنشان دهد  يزبان فارس يها يژگياز و يتا با استناد به برخ
، يچـون قلـب نحـو    يشـناخت  زبان يابزارها يوشد تا با بررسك ين زمينه مقاله ميدر ا. دارد يهر زبان بستگ
ـ ازه اانـد  هه تـا چـ  كـ از اشعار حافظ نشان دهـد   يا در پاره يلمات اصلكب ين ترتيو همچن يمطابقه فاعل ن ي

ـ در ا. مؤثرند يت منظوم فارسايادب ينيآفر در نظم يزبان يابزارها از اشـعار   يا سـه پـاره  ين پـژوهش بـا مقا  ي
توانـد در   مـي  يين ابزارهايا عدم استفاده از چنيه چگونه استفاده و كر نشان داده شده است يسپكحافظ و ش

ـ ادب ش بـه  ين پژوهش تفـاوت گـرا  ين ايهمچن. ات مؤثر باشدين دو ادبيا يده لكش ات يـ ات منظـوم در ادب ي
ـ از قابل يان استفادة شاعر از برخكاز ام يرا ناش يسيات انگليات منثور در ادبيادب ش به يراو گ يفارس هـا   تي

ـ از ادب يه حـداقل بخشـ  كـ دهـد   يدانـد و نشـان مـ    ين دو زبان ميا يزبان يو ابزارها ات در هـر زبـان بـه    ي
ه كـ دهـد   يالً نشـان مـ  ن پژوهش عميا. دارد يابد بستگي يات به آن تظاهر ميه ادبك يزبان يزبان يها يژگيو
اند، زبـان بـه    جداگانه يقتيه مستقل از مصالح مورد استفاده به صورت حقكاز هنرها  يات برخالف برخيادب

 يشدن نوع ن پژوهش برجستهيا يها افتهيبر اساس . ات مؤثر استيادب يده لكات در شيان ادبيعنوان مواد ب
  . باشد يآن زبان خاص م يها تيوها و محد تيخاص متاثر از قابل يات در زبانياز ادب

  .، مطابقه، شعريش واژگاني، آراير، قلب نحويسپكات، حافظ، شيزبان و ادب :هاي كليدي واژه
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  مقدمه -1
ژه  وي فرم و صورت، به جاي توجه محض به محتوي در تحليل نوع ادبـي بـه     پرداختن به
توجه بـه  . روسي مطرح شد) يفرماليست( يگرا اي نظاممند، ابتدا در مكتب صورت شعر به گونه

، ولي نـوع  )1386قرائي (ها خود ابداع كرده باشند  فرم و صورت چيز بديعي نبود كه فرماليست
زدايـي يـا هنجـارگريزي كـه شكلوفسـكي       ها به فرم در ادبيات و به ويژه بحث آشـنايي  نگاه آن

ن بـوريس  اي چـو  هـاي برجسـته   كه از شخصيت در اين مكتب. مطرح كرد، حائز اهميت است
آخن بـام، يـوري تيتيـاوف، ويكتـور شكلوفسـكي، رومـن ياكوبسـن و بـوريس توماشفسـكي          

شناسـي، بـه    تب به زبـان و زبـان  كن ميش از همه جالب است، توجه ايبرخوردار بود آنچه كه ب
توجه ويژة اين مكتب بـه صـورت و   . شناختي در تحليل متون ادبي است هاي زبان ويژه بررسي

ز يتب پراگ نكم. اي متمايز ادامه يافت ختارگرايي و پساساختارگرايي به گونهزبان در مكاتب سا
رد و نقـش  كـ و زبان معمول را ارائـه   يان زبان شعريوبسن رابطة مكايو  يوكر تربتسيتحت تأث
زبـان، زبـان    يدر نقش ارتبـاط ). 1367 يميقو(آن جدا ساخت  يزبان را از نقش ارتباط يشعر

در . ا نشانه اسـت ي، زبان متوجه دال يه در نقش شعرك يم است، در حالايا پيتنها متوجه مدلول 
همچـون لـوون، رووه و ژان    يز زبان شناسانيل دهة شصت در فرانسه نياواخر دهة پنجاه و اوا

توان توجه  ترين وجه توجه به فرم را در شعر مي مهم. ردندكن زمينه آغاز يدر ا يوهن مطالعاتك
بر اين اساس هر جا سـخن از رابطـة زبـان و ادبيـات مطـرح      . اد كردبه زبان و ساختار آن قلمد

گيري ادبيات خصوصـاً   است، نقش ساخت آوايي، واجي، واژي، و حتي گفتماني زبان در شكل
  .گردد شعر مطرح مي
ات يـ و هـم در ادب  يشناس ه هم در زبانكاست  يات از جمله مباحثيزبان و ادب ةبحث رابط
وابسته اسـت و از طـرف    يادب آفرينشو  يهنر توانطرف به  يك ات ازيادب. مورد توجه است

در را د بتوان نقش زبـان  ياگرچه شا. ازمند استينآن به زبان  كل و دريدر ساخت و تحل ،گريد
در سـاختن   يسـاز  ه در مجسمهكمانند آنچه  ة آن،ل دهندكيرا تا حد مواد و مصالح تش ،اتيادب

ـ    ينظر مبه  ي، ولرود تنزل داد يار مكمجسمه به  ش از نقـش مـواد سـاخت    يرسد نقـش زبـان ب
تواند هنـرش را بـر چـوب،     يم ،است يساز هنر مجسمه يه داراك يسكه ك ، زيرامجسمه است

ن كـ اگرچه مم يساز در مجسمه. خ نشان دهدين بر يا و همچنينار درك يها شه، ماسهيسنگ، ش
زان يـ م ياربرد و تـا حـدود  كـ شوند بـه لحـاظ    يه با مواد مختلف ساخته مك ييها است مجسمه

سـاز   جدا از مصالح ساخت، حكايت از هنر مجسـمه  يا هر مجسمه يول ،ظرافت متفاوت باشند
ل كه خـود مـواد شـ   كبلست ين ين سادگين دو به ايرابطه ا ات،يرابطه زبان و ادب در زمينه. دارد
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 هكـ اس اسـت  ن اسـ يبر هم. ثر استؤات مينوع ادب يده لكنوع زبان در ش يعني ،اتيدهنده ادب
ات منظـوم  يـ باشند و در آنها شعر و ادب ينثر محور م يسياز جمله انگل كشورهااز  يبرخ ادبيات
، يات فارسـ يـ ات از جملـه در ادب يـ گر از ادبيد يدر برخ. ار محدودتراستيسه با نثر بسيدر مقا
 يارشـتر سـازگ  يبـا نثـر ب  ه در ماهيت كز يها ن داستان يه حتك يات نظم محور است به طوريادب

 يشـناخت  زبـان  يابزارهااز  يبرخ يوشد تا با بررسك ين پژوهش ميا. ، بياني منظومي دارنددارند
نـوع   يل دهـ كدر شـ  يزبـان  يژگـ يه چگونـه و كنشان دهد  ،ريسپكآن با ش سةيحافظ و مقادر 
هاي متفاوت بـه ويـژه    كوشد نشان دهد آنچه كه ادبيات زبان اين پژوهش مي. ثر استؤات ميادب

سازد، ساختار متفاوت زباني است كه ادبيات در زباني خاص را شـكل داده   ، متفاوت ميشعر را
دهـد كـه بخـش     اين پژوهش ضمن تأكيد بر اهميت فرم و صورت در ادبيات، نشان مـي . است

به عبارتي ادبيـات از  . ها است ها در ادبيات جهان ناشي از ساختار متفاوت زبان مهمي از تفاوت
تواند درباره آن اظهار نظر كند، ولي از آن جهـت كـه    هر مكتب در هنر مي آن رو كه هنر است،

و در آن زمينـه بايـد چشـم    . تواند در باره آن اظهار نظر كنـد  زبان است، هيچ مكتب هنري نمي
به عبارتي ديگر ادبيات دو بعد دارد، بعد هنري كه بـه خلقـت   . شناسي باشد انتظار مكاتب زبان
) هنـري (بر اين اساس نه مكاتب ادبي . عد زباني كه به خلقت زباني آنشود و ب ادبي مربوط مي
  .توانند به تنهايي ابزار الزم را در نقد ادبي فراهم آورند شناسي نمي و نه مكاتب زبان

  يرانير ايو غ يرانيشمندان اياند يات در آرايارتباط زبان و ادب -2
ن زبان و يب يچگونه ارتباط منطقيه هك ن باورنديبر ا يبرخ ،اتيزبان و ادب در زمينة رابطة

در . انـد  ات به هم مربـوط يه زبان و ادبكس معتقدند كز به عيگر نيد يبرخ ،ات وجود ندارديادب
 ثر در آنؤمـ  يهـا  تيدگاه و شخصـ يـ ن دو ديـ ا يبـه معرفـ   ن قسـمت بـه صـورت كوتـاهي    يا
تباط زبـان  ه شدت بر اره بكدانست  يدگاهيد ،ندهيتوان نما يرا م) 1960(وبسن كاي .ميپرداز يم

ه به عدم ك داند مي يشمندانيندة انديرا نما) 1979(ز الج يز آن سر ند و اورز يات اصرار ميو ادب
مطرح شده دربـارة رابطـة    يها دگاهي، اگر دن اساسيبر ا. ات اعتقاد دارندين زبان و ادبيارتباط ب
) 1979(ج و السـمت   يكدر ) 1960(وبسن كايم، يقرار ده پيوستار يك يات را رويزبان و ادب
ات يو ادب يشناس ن ارتباط زبانييدر تب) 119، ص 1960(وبسن كاي. دريگ يگر جاي ميدر سوي د

را  يه شعرشناسـ كرود  يش ميتا آنجا پشة اوست، يات در انديه الهام گرفته از رابطة زبان و ادبك
به منظـور   يو. پندارد يم يشناس از زبان يا رشاخهيز ،تر روشن يريا به تعبير و يناپذ ييجزء جدا

الم است و چون شعر با كعلم ساختار  ،يشناس ه زبانكند ك ين گونه استدالل مين ادعا ايان ييتب
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د جـزء  يرا با ين شعر شناسيبنابرا. آن زبان است يمادة اصل يا به عبارتيار دارد و كر و الم سك
ه در كـ قـراردارد  ) 1979(ل الج اسـتدال  ،دهيـ ن ايدرست در مقابل ا. دانست يشناس مل زبانكم

علم است و  يشناس ه زبانكات، اذعان داشته است يبا ادب يشناس گونه ارتباط زبان مخالفت با هر
 ات ارزش اسـت و يـ ه ادبكـ  يپـردازد، در حـال   يمـ  يعلمـ  يارهـا يزبان بر اسـاس مع  به مطالعة

 يهـا  بحـث . نـدارد  را ها به لحـاظ علـم بـودنش    ارزش ت اظهار نظر دربارةيصالح يشناس نزبا
دگاه قـرار  يـ ن دو ديـ ن ايبا بـ مطرح شده است، غال بارهن يشناسان در ا ه از طرف زبانك يگريد

ن يانـدل كشـورت و   ،انـد  هردكـ وبسـن ارائـه   كايبـه   يـك نزد يه نظرگاهك يسانكاز جمله . دارند
 بـه  ن بـا صـراحت  ياندلكشورت و . اند) 1997:7(مپسن يو س) 1986:62( نيباخت) 1986:107(

 يـك  يادب يژگيه وكرده است كز ادعا يمپسن نياند، س ردهكات اشاره يزبان و ادب يريناپذ ييجدا
ه زبـان اصـل و   كـ معتقـد اسـت    ين اسـاس و يبر ا ،ستيزبان ن يبرا يشگيدائم و هم يژگيو
ه بر زبان سـوار  ك داند مي يات را رمزگانين باور رمزگان ادبيز با همين نيباخت. ات فرع استيادب

رده كـ م يده تقسيچيا پيه يا ساده و ثانويه ين اساس ژانر را به دو دسته اوليبر هم يو. ستشده ا
ز بـر  يـ ن) 1389 يزيـ چنگ( كيلوفسـ كش .ه بر شـمرده اسـت  يات را از نوع ژانر ثانوياست و ادب

ارتبـاط و   يات به دنبال برقراريزبان شعر و ادب ياز نظر و. ورزد يد مكيات تأيارتباط زبان و ادب
گـرش  ن .نـد كود زبـان جلـب   خـ  يهـا را بـه سـو    خواهـد توجـه   يه مـ كست، بلين يد معنجايا

خت و يات گريادب يت سنتيد از ذهنيه باكبود استوار ن اساس يبر ا يان فرانسويساختارگرا
ـ  ةبه مطالع يشناس زبان يبا استفاده از الگو تـوان گفـت    يدر واقـع مـ   .پرداخـت  ينظام ادب

ن مسـئله  يـ ه در آن بحث بر سـر ا كات است يدر ادب ييتارگرار ساخكار تفكاساس  يشناس زبان
ن يت چـرا و چگونـه در چنـ   يا شخصيت يموقع، پاره گفتار هر بخش، ياثر ادب يكه در كاست 
كنشـي   هـم  يگـر يد ةبه گون) 2003:  446-465(فب  .)1389 يفاتح( قرار گرفته است يبكيتر

ـ  يـ ه آكـ ن سـؤال  يبا طرح ا يو. دهد يات را مورد بحث قرار ميو ادب يشناس زبان  يا قواعـد ادب
اگرچـه   يو. پردازد ين قالب ميدر ا يها ادب هياز آرا يل برخيباشد؟ به تحل يم يشناخت يقواعد
ـ   يد به سؤال فوق پاسخ مثبت مـ يبا ترد را از منظـر   ين مبـاحث يدر عمـل طـرح چنـ    يدهـد، ول
 يهـا  ل سـاخت يـ ه به تحلكز ين) 2007:  1175-1202(من  يفر. اندينما يم معقول يشناس زبان
زبـان   يهـا  اربرد آمـوزه كه كپرداخته است، نشان داده است  يشناخت يشناس زبان در قالب يادب

  .د استيمفها  ن ساختيدر ا يشناخت يشناس
مطرح بوده اسـت   يشناسان و منتقدان ادب ن زبانيقبل ب ز از چند دهةيران نين بحث در ايا
حـا  يمثـال تلو ) 1971(ار يـ بـه عنـوان اخت  . انـد  ردهكدفاع  دام به نوبه خود از موضع خودكو هر 
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 ن اسـتدالل مطـرح  يـ ا يو. سـت يده نيـ هم عق وبسن نيزكاي، اگرچه با ندك يدگاه الج را رد ميد
 از دانـش  را اتيـ ه ادبكـ سـت  ين يلـ يهـا دل  داشتن بـا ارزش  اركال بودن و يه صرف سكند ك يم

ماننـد   ،ن امـور يال تريم سيدر ترس ينيو ع يمك يمحروم ساخت، امروزه از ابزارها يشناس زبان
سـنجند و   يت افراد را ميشخص يا هنيآزمون چند گز يسر يكبا  مثالً. شود يه مروان بهره گرفت

  .نندك يهوش افراد را مشخص م ،گريد يسر يكا ب
وسـتار  يپ ياز دو سـو  يكـي دام بـه  كـ  هـر ) 1381( يو صـفو ) 1382( شناس دگاه حقيد
رده كـ ات ارائـه  يز زبان از ادبيان تمايبه منظور ب) 1382(شناس  حقه ك يدر بحث. تر است يكنزد
ن يه اگر از اكچرا  ،ستيات نگريبه ادب يشناخت و زبان يد از نگاه زبانيه نباكمعتقد است  ،است

 يا زبـان يـ و  شـده  يزيه از آن هنجـارگر كم ياند يم يا زبانيات را يادب ،مينكات نگاه يمنظر به ادب
 ات رايـ ه ادبكـ  يه هـر نگـاه  كـ  .در كـل وي بـاور دارد  . رده استكدا يپ يعره نقش شك. است
مناسـب در   يرا نگرشـ  يشناخت نگرش نشانه يو. باشد ير قابل قبول مياز زبان پندارد غ يا گونه
از منظـر  . طـه اشـراف دارد  ين نگـرش بـر هـر دو ح   يـ ه اكـ چرا . داند يات ميزبان و ادب يمعرف
ات و زبان دو نظـام  يادب ينظر و از. هايند از نشانه ييها و نظامهر دات ي، زبان و ادبيشناخت نشانه
ثابـت   يبر داللـت دلبخـواه   يزبان د، نشانةيافزا يدگاه خود مين دييدر تب يو. زنديمتما يا نشانه

ام نقـش دارد  ين پيوكل و تيمكدر ت يلفظ و معنا استوار است و به لحاظ ساختار روابط دستور
ـ ، نشـانة  به لحـاظ نشـانه  ات يه در ادبك يدر حال  ختـه و بـه لحـاظ سـاخت،    يو داللـت انگ  يادب
  . م استكحا يها و روابط ادب ساخت

ـ با ا در زبان هنجار معتقد است و ياهكو قاعده  ييبه قاعده افزا) 1381( يصفو ن بـاور  ي
  .ردكاشاره ) 1380( يتوان به صفو يه از آن جمله مكرده است، كاقدام  يل آثار ادبيبه تحل

معتقـد اسـت مـتن     يو ،رده استكن بحث را مطرح يا يگريد ةبه گون) 1381( لزادهآقاگ
بـر  . ه متفاوت از زبان روزمره استكزبان است  افتةيخته و دوباره سازمان ير هم رل دكش يادب
از  يه وكـ چـرا   .وستار به حسـاب آورد ين پيتوان حد وسط ا يدگاه آقاگلزاده را مين اساس ديا

ـ ياز طرف د يول ،ات با زبان تفاوت دارديه ادبك رفته استيطرف پذ يك را همـان   يگر متن ادب
  .افته استيخته و دوباره سازمان يه به هم ركزبان به حساب آورده است 

در خـود   مسـلماً  ،نـد كبروز  ]اتيادب[ در شعر يتيمعتقد است اگر خصوص) 1384( ينجف
 يو ن منظريبر ا .ندكتواند بروز  يمهم ن ]اتيادب[ زبان است و اگر در خود زبان نباشد در شعر

  .ر مرتبط دانستيتوان غ يات را نميو ادب زبانه كز معتقد است ين
متفـاوت از   يمـ كه كرده است كه نگاه ين قضيبه ا يگرياز نگاه د) 1380( يانكارد يداور
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 يارداند و نه ابـز  يم ين زندگيه زبان را عكن يتگنشتاياز و يبا تاس يو. شناسان است نگاه زبان
مـال  كزبان شعر اسـت و شـعر    .جوهر زبان است] اتيادب[ ند شعرك ي، ادعا ميان زندگيب يبرا

  . ستندين قت جدا از هميات دو حقيزبان و ادب ياز نظر ون اساس يبر ا. زبان است
ات ارائه شد، نشان داده شد يبحث زبان و ادب نةيشين بخش در زمينه پيه در اك يحيبا توض

زبـان و   ةد خود به رابطـ يد ةياز زاو يسكمطرح است و هر  ن بارهيدر ا يفاوتمت يها دگاهيه دك
آوردن  يرو ،هـا باشـد   ن بحثيمل اكتواند م يرسد م يه به نظر مكآنچه . سته استيات نگريادب

نقـش   يبررس. ها با يكديگر است آن سةيمختلف و مقا يها در زبان يادب يارهاكل شاهيبه تحل
ازه انـد  هه تا چـ كته باشد كن نين ايتواند مب ين آثار مياز ا يك ر هرخاص د يزبان يها تيمحدد
 . دان مانور آن به چه صورت استيه است و متات به زبان وابسيادب

  ها ل دادهيبحث و تحل -3
هـا در   يژگـ ين ويـ ل نقـش ا يبه تحل يزبان يها يژگياز و ين قسمت با توجه به برخيدر ا

ر به عنـوان  يسپكو ش يات فارسيسرا در ادب ن غزليتر ستهبه عنوان برج ،حافظ يها ساختار غزل
 يژگـ ين ويم چگونه ايم تا نشان دهيپرداز ياق حافظ ميو س كبه سب يسير انگلن شاعيتركينزد
بخش اول به . ل شده استكين قسمت از چهار بخش تشيا. اند ثر بودهؤم ن دويا يل دهكدر ش
ن يـ در بخـش دوم ا . افته اسـت ياختصاص  ن پژوهشيمورد نظر در ا يزبان يها يژگيو يمعرف
هـا در   يژگـ ين ويـ ل ايز به تحليبخش سوم ن. قرار گرفته است يها در حافظ مورد بررس يژگيو

   .افته استياختصاص سه آن با اشعار حافظ يو مقا ريسپكاشعار ش

  ن پژوهشيمورد بحث در ا يزبان يها يژگيف ويتوص -1-3

، بنابراين شود يزبان متولد م يريار فراگكسان با سازان يشيزا يشناس دگاه زبانيد بر اساس
هـا را   توان ساخت زبـان  ين مه بر اساس آك اند يسانيكمنشاء واحد و  يرادا ،مختلف يها زبان

 اديـ  يبـه عنـوان دسـتور همگـان    را  يصورت زبان منظر نياز ا يو .سان فرض كرديكدر اصل 
 ،هـا را شـامل شـده اسـت     فـاوت زبـان  ه تكـ ، آنچـه  )2000و  1986، 1980 كيچامس( .ندك يم

نش پارامترهـا و  يل تفـاوت در گـز  يـ تر بـه دل  قيدق يريا به تعبيها و  زبان يروساخت يها تفاوت
 يهـا  هاست، تفـاوت  ه اصل بر شباهت زبانكنيرغم ا ين اساس عليبر ا. باشد يعناصر نشاندار م

ـ كـ بـان وجـود دارد   ز يكها در  يژگياز و يبرخ. ده گرفتيتوان ناد يز نميها را ن آن  يانه در زب
ن يا يسه و بررسيمقا نةيها، زم يژگين وياز ا يبرخ يعرفبا م ن بخشيدر ا. گر متفاوت استيد



  99 ... هاي زباني در ها و قابليت نقش محدوديت
 

از اشعار دو شـاعر بلندمرتبـه    يا پاره يبا توجه به بررس يسيو انگل يات فارسيها در ادب يژگيو
  . فراهم خواهد شد

 يقلـب نحـو   يژگيگر فاقد آنند ويد يو برخارا ها د از زبان يه برخك ييها يژگياز و يكي
 يدسـتور  يهـا  جمله با حفظ نشـانه  ةل دهندكيتش يها سازه يتوال ،يژگين ويبر اساس ا .است

ـ كواسطه  ين مثال مفعول ببه عنوا). 1376:38ر مقدم يدب(شود  يدگرگون م نشـان،   يه در جملة ب
، قبـل از  »را« واسطه يفظ نشانه مفعول بر با حيتوانند مانند مثال ز يرد، ميگ يبعد از فاعل قرار م

  . رديفاعل قرار گ
  . تابخانه پس دادك تاب را به كم يمر
  .تابخانه پس دادك  م بهيتاب را مرك
ل كيتشـ  يهـا  آورد تـا آزادانـه سـازه    يان را فراهم مكن اميشاعر ا يبرا، يزبان يژگين ويا
ان را كـ ام نيـ شـاعر ا  يبرا است،ار برخورد يژگين ويه از اك يزبان. ندكجمله را جابجا  ةدهند
ن يـ ه از اكـ  ييهـا  س زبانكبه ع. د آورديتر بتواند نظم دلخواه خود را پد آسانآورد تا  مي فراهم

در به وجود آوردن نظـم دلخـواه مواجـه     يشتريت بيشاعر با محدود ،ستنديبرخوردار ن يژگيو
در  ييبـا يبـه ز هنـر خـود را   سـته  توان يان زبانكن امياز ار با استفاده يدر شعر ز يفردوس. است
  .نشان دهد يردن عناصر زبانكجابجا 

  مندكر و خنجر به گرز و يبه شمش    ل ارجمنديبه روز نبرد آن 
  .نه و پا و دستيالن را سر و سي  ست و ببستكد و شيد و دريبر
ـ  و مفعول...... د و يها بر ر، خنجر، و گرز، فعليشمش، ها متمم يفردوس ن شعريدر ا ا ها را ب

  . داده است يجاجداگانه مصرع  يكدر هر گروه  ياستفاده از ابزار قلب نحو
از  يبرخـ . اسـت  يمطابقة فاعل يژگيو. است ن پژوهش مورد نظريه در اك يگريد يژگيو
و مطابقة فعل و فاعل را نشـان   شود يده مه به فعل افزوك دارند يا نشانه يها از جمله فارس زبان
 يدارا »ميرفتـ «فاعـل اول شـخص مفـرد و     نشانه مطابقـة  يدارا» رفتم«مثال به عنوان . دهد يم

افعال بـه   شود تا همة يسبب م يمثل فارس يباندر ز يژگين ويا. مطابقة اول شخص جمع است
ن يب يشتريب يجه همسانيدر نت. ختم شودند -و  دي_م، ي-، ي، تهي-َ م ، –از شش نشانه  يكي

ت در جمـال  همـة . ان شوديبه زبان اول شخص ب ينگر متبه عنوان مثال ا .ديجمالت به وجود آ
موجـب   يفاعل مطابقة يژگيه در آن وكر يد مثال زمانن ،شود يل ختم مكش يكبه  يحالت عاد

  . آخر جمالت شده است يسانيكرار و كت
 يارانم را جلوكاز هم يكي. را به امانت گرفتم يتابكتابخانه رفتم، كمن به تهران آمدم، به 
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  .دميدتابخانه ك
  .... دم يز او پرسا
 ه در بـه وجـود آوردن  كـ اسـت   يزبـان  يهـا  يژگـ يگـر از و يد يكـي ز يـ ن يش واژگانيآرا
ش يـ آرا. متفـاوت دارنـد   يش واژگـان يمتفاوت آرا يها زبان. دست مؤثر است يك يها ساخت

 يسـ يچـون انگل  ياست و زبان) فعل –مفعول  -فاعل( sov يمانند فارس يدر زبان يواژگان اصل
svo ) بـه عـالوه    يان اصـل ش واژگـ يـ آرا يمانند فارسـ  يزباندر . است) مفعول –فعل  –فاعل

خـتم   يمطابقـه فـاعل   يهـا  از نشـانه  يكيبه  يفارس يها ه جملهكشود  يموجب م يمطابقه فاعل
ار يبسـ  يه عاملكرار كزان تيشود م يجاد ميه اك يشود عالوه بر نظم يسبب مت ين وضعيا. شود

 ،فـوق اسـت   يها يژگيه فاقد وك يسيمانند انگل يدر زبان. شتر شوديست با ينيمهم در نظم آفر
 يه قبـاد كـ اسـت   يا ازهانـد  هبـ  يرار در شـعر فارسـ  كنقش ت .وجود ندارد ين نظمياستعداد چن

نشـان   يولور از ميت زيب .ساز شعر معاصر دانسته است يقين عنصر موسيآن را مهمتر) 1385(
ه بـه  كـ د آورده اسـت  يـ را پد يشعر ،يش واژگانيحفظ آرابا  يفاعل ه چگونه مطابقةكدهد  يم

در سـاختار   يدهد زبـان فارسـ   يت نشان مين بيا. مشابه زبان روزمره است يلحاظ ساختار زبان
  . ن دارديآهنگ يحالتنشان و معمول خود  يب

  ميمحصول دعا در ره جانانه نهاد    ميخانه نهاديما ورد سحر در ره م
ـ ا. ب اسـت كـ فعـل مر  يژگيشود، و يبه آن پرداخته م شبخن يه در اك يگريد يژگيو ن ي

ـ كـ ه كرا  يمحدود يها شود، ساخت يتر م دست يك يه موجب ساختارك يژگيو ش بـه  يم و ب
، اگرچـه  يچون فارس يدر زبان. ندك يفعل م يفيمحمل عناصر تصر، اند شده كسب ييلحاظ معنا
تنهـا چنـد فعـل     بسيارند، واقع شوندب كفعل مر يتوانند به عنوان عنصرفعل يه مك يتعداد افعال
بـه   يمحدود شدن عنصر فعلـ . برخوردارند يادياز بسامد ز »خوردن«و  »زدن«، »ردنك«ازجمله 

بـه دو   يژگين ويه اك يزمان. رار شوندكت يشتريه جمالت بكشود  يب، موجب مكل فعل مريلد
خـود   يخـود ا بـه  شـود تـ   ي، سبب مـ شود واژگان افزوده يش اصليو آرا يمطابقة فاعل يژگيو

 يرار عنصـر فعلـ  كـ به عنوان مثال ت. ثر استؤم يه در ساخت ادبك در جمالت پديد آيد ينظم
ن را در يآهنگـ  ي، نظمـ انـد  د آمـده يـ پدفوق  يها يژگيه از مجموع وك يان جمالتيدر پا »ردك«

فعـل   يرفعلـ يو غ يه چگونه جـزء فعلـ  كدهد  يت نشان مين بيا. رده استكجاد ير ايجمالت ز
ثر كحـدا  »ردنكـ اد يـ «و  »ردنكـ شاد «ب كر دو فعل مريت زيدر ب. ثرندؤم ينيآفر در نظم بكمر
  .رار را به وجود آورده استكت

  .ردكما شاد ن ةديبه دعايي دل غمد  ردكاد نيه ز ما وقت سحر ك  اد باد آني
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ن مـورد بحـث را بـه    يآفـر  توان نقش عناصـر نظـم   يم ،ئه شدان بخش اريه در اك يبا بحث
  . ردكر خالصه يصورت ز
نشان و معمول فعل در آخر قرار  يشود به صورت ب يسبب م يزبان فارس يش واژگانيآرا

  .رديگ
ه كـ از شش نشانه خـتم شـود    يكيشود آخر همه جمالت تنها به  يسبب م يمطابقه فاعل

 . دهد يش ميرار را به شدت افزاكو ت يسانيكان كن اميا
ستند يب نكه فعل مرك يجز افعاله ب(ها  فعلهمه  يفعل جزء ،ب سبب خواهد شدكفعل مر

دو فعـل   يكـي ش بـه  يگـرا  ان،ين ميه از اكمحدود شود ار يبس) م استكه تعداشان به نسبت ك
 . ندك يشتر ميرار را بكان تكام

  .ندكرا جابجا  يه شاعر به دلخواه خود عناصركموجب خواهد شد  يقلب نحو
... و  ياربردشـناخت ك،  يژوا، سـاخت  يياآو يها يژگي، وفوق ينحو يها يژگيافزون بر و

 يهـا  يژگينة ويات مؤثر باشند، به عنوان مثال، در زمينوع ادب يريگ لكتوانند در ش يز ميها ن زبان
در  يقـو  يهجـا (رت ه، قـد كيـ چهار پارامتر وزن هجـا، ت ) 1996( كيپارسكيهانسن و ، ييآوا

ن يتا از ا ا چنديه هر زبان دو كاند  جهان بر شمرده را در شعر ير و بميه زكيو ت) فيمقابل ضع
هـا را در زبـان خـود     يژگـ ين ويا ،ات مورد نظريه آن ادبك نيبه شرط ا ،نددب يار مكموارد را به 
عامـل تفـاوت    توانـد  يمـ  يزبان يها يژگين ويا نبودن ايدارا بودن و  ن اساسيبر ا. داشته باشد

شـش  كماننـد   يتحول عناصر زبان يه حتكنشان داده است ز ين) 1375(ب زاده يطب. ات شوديادب
  . ثر استؤم يدر عروض فارس يا هكوا

 در حافظ  فوق يها يژگيو يبررس -2-3

در . اسـت  آمـده ) 1368(ب رهبـر  يه در نسخة خطك يغزل 495افظ از مجموع وان حيدر د
 زان بـه يـ ن ميا. شده است) هيا قافيف يدر واژه رد(ه يهم قاف يفاعل غزل به صورت مطابقة 276
ـ ا. ظ را شامل شده اسـت ات حافيدرصد از غزل 55ش از يب ييتنها ن يـ ه اكـ دهـد   ين نشـان مـ  ي
ف يـ رد 186ن تعـداد  ياز ا. ثر بوده استؤاشعار حافظ م يده لكازه در شاند هتا چ يزبان يژگيو

ـ ا. و تنها با مطابقه زمـان اسـت   يه به صورت تهكسوم شخص مفرد است  متعلق به مطابقة ن ي
ـ از ا يمطلـع برخـ  . شـود  يات حافظ را شامل مياز غزلدرصد  5/37 ييه تنهاز خود بيزان نيم ن ي

  :اشعار عبارتند از
  ستيآن زلف دو تا ن ةه افتادكست يس نك
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  ه دوش از بر ما رفتكچهره يپر كآن تر
  به سر افتاد يرانه سرم عشق جوانيپ

  ازمند مباديبان نيتنت به ناز طب
  دام دل به بار آركه كبنشان  يدرخت دوست
  ردكآن زلف دو تا نتوان  ةدست در حلق

 ،ل گرفتـه اسـت  كسوم شخص جمع شـ  ف با مطابقةيرد) درصد 5/2ش از يب ( 13تعداد 
  :مانند

  .دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
  نند بنشاننديان غبار غم چو بنشيسمن بو
  نندكا ييمكيرا به نظر  كه خاكآنان 

  .دننك ين جلوه بر محراب و منبر مياكواعظان 
ل گرفتـه  كاول شـخص مفـرد شـ    ياعلف ف با مطابقةيرد) درصد 5/7ش از يب ( 38تعداد 

  :مانند است،
  .ام خاسته خوش و نو يجوان يعاشق رو
  .خود دلشادم ةم و از گفتيگو يفاش م
  .ه تا جان در بدن دارمكست با جانان يمراعهد

  .ران برومين منزل ويزكخرم آن روز 
  :مانندل گرفته است، كمطابقة اول شخص جمع شف با يرد) درصد 3( 15تعداد 

  .ميدر ساغر انداز مي م ويا تا گل برافشانيب
  مينكل به ناحق نيم بد و مييما نگو
  .ميا حشمت و جا آمده ين در نه پيما بد
  .ميبه خرابات بر يز تا خرقه صوفيخ
  مانند. ل گرفته استكدوم شخص مفرد ش يفاعل ف با مطابقةيرد) درصد 8/4(  24اد تعد
  يدار يخرابات مقام يوكه در ك يا

  يدار مي ه ما را نگرانكست يروزگار
   ينكه خود را زغم آزاد كته كن نيبشنو ا

   يه صاحب خبر شوكوش كخبر ب يب يا
ل كدوم شخص جمـع شـ   يفاعل ف آن با مطابقةيه ردكان حافظ است ويغزل در د 1تنها 
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  .شود يمر شروع يه با مصرع زكاست  يگرفته است و آن غزل
  .دينكار باز يمعاشران گره از زلف 

مفعـول   ه نشـانة كـ » را« ينشانة دسـتور  غزل با 7، مانده يباق) درصد 45متر از ك( 219از 
   :مانند. ه شده استيهم قاف ،ن زبان استيواسطه در ا يب

  رود ز دستم صاحبدالن خدا را  يدل م
  : مانند.است ه شدهيهم قاف كيبست مل يز با پيمورد ن) درصد 5متر از ك( 24ن يهمچن

  .سپارمت يب از نظر به خدا ميغا يا
  ارشيه گل شد كر بلبل همه آن است كف

  دردم ينك يادت ميو هر دم ز ينيب يمرا م
ات حـافظ را شـامل   يـ درصد از مجمـوع غزل  38متر از كه ك ،غزل 188تنها  بين ترتيبه ا

 يفـاعل  مطابقة يژگي، ون اساسيبر ا. اند هه شديگر هم قافيد يها آزاد و نشانه ي، با اسامشود يم
ه اسـت تـا از همـ    شاعر فراهم آورده يرا براان كن اميا ،است يزبان فارس يزبان يژگيو يكه ك
را شـامل   كيه تنها تعداد انـد ك يزمان و فاعل يها ا مطابقةيها و  انات قابل استفاده از شناسهكام
بـه   ياست بخش ه اگر حافظ، حافظ شدهكرد كعا اد توان ي، من اساسيبر ا. ندكد استفاده نشو يم

ر بـودن  نظم محو هكرد كب بتوان ادعا ن سبيبه هم ديشا .است يزبان فارس يزبان يژگيخاطر و
بـه صـورت    را اتيـ اگـر ادب  يحتـ . اسـت  آن يانات زبانكها و ام يژگيون ويمد يات فارسيادب

ـ  و به صورت ا يتحقق آن در متن زبان يول ،ردكبتوان از زبان جدا  يانتزاع بـه زبـان    ينـواع ادب
  .خاص وابسته خواهد بود

 يژگـ يسازد، و يز ميمتما يسيمانند انگل يز زبانه آن را اك يزبان فارس يها يژگياز و يكي
 يشد عناصر زبـان  ح دادهيل توضيبه تفص 1-3ه در بند ك يژگين ويبر اساس ا .است يقلب نحو

شود تا اهـل زبـان در    يان سبب مكن اميا. شوند يخود آزادانه جابجا م يانه دستوربه همراه نش
 يدسـتور  يساخت ،يش واژگانيختن آرايرغم به هم ر ينباشند وعل يش واژگانيت آرايد رعايق

ن استفاده را در ساختن نظم مـورد نظـر شـعر    يشتريب يزبان يژگين ويشاعر از ا. به دست دهند
 ،ي، حـافظ و سـعد  ي، نظـام يمولـو  ،يچون فردوس يان شاعران بزرگياگرچه از م ،برد مي خود

د يـ اشـعار خـود پد  در ن دخل و تصـرف را  يمتركشعر  يصور يحافظ به منظور حفظ آراستگ
ن شاعر بزرگ در زبان روزمـره  يه اك يراتييتغن وجود يابا  يول). 1383: 76ب يط( آورده است

ن شـاعر بـا   يه اك يبه منظور نشان دادن نقش دخل و تصرف. قابل توجه است ،رده استكجاد يا
  ..ميپرداز ين قالب مير در ايل غزل زيبه تحل ،صورت داده است يقلب نحو يژگيه بر وكيت
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ــمرقند و بخــارا را       اگــر آن تــرك شــيرازي بــه دســت آرد دل مــا را      ــم س ــدويش بخش ــال هن ــه خ   ب
  آبــــاد و گلگشــــت مصــــلي را كنــــار آب ركــــن  بــاقي كــه در جنــت نخــواهي يافــت بــده ســاقي مــي
  چنــان بردنــد صــبر از دل كــه تركــان خــوان يغمــا را  يـان شـوخ شـيرين كـار شـهر آشـوب      فغان كـاين لول 

ــتغني اســت       ــار مس ــا جمــال ي ــام م ــق ناتم   به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زيبا را؟  ز عش
ــا را      من از آن حسن روزافزون كه يوسـف داشـت دانسـتم    ــرون آرد زليخ ــمت ب ــردة عص ــق از پ ــه عش   ك

  خــا را زيبــد لــب لعــل شــكر    جــواب تلــخ مــي    و گــر نفــرين، دعــا گــويم   اگــر دشــنام فرمــايي   
ــا را   تـر دارنـد   نصيحت گوش كن جانا كه از جان دوسـت  ــر دانـــ ــد پيـــ ــعادتمند، پنـــ ــان ســـ   جوانـــ

  كه كس نگشود و نگشـايد بـه حكمـت ايـن معمـا را       گــو و راز دهــر كمتــر جــو حــديث از مطــرب و مــي
  كـــه بـــر نظـــم تـــو افشـــاند فلـــك عقـــد ثريـــا را  فظغزل گفتـي و در سـفتي بيـا و خـوش بخـوان حـا      

جـدا   ياش بر اثر قلب نحـو  ياصل يه از جاكمفعول فعل است » دل ما را«در مصرع اول 
در مصرع دوم . را به دست آورد و بعد از فعل آمده است تا شاعر بتواند نظم مطلوب خود شده
ت يدر ب. ز مفعول قرار گرفته استاز فعل جدا شده و بعد ا يمفعول ز سمرقند و بخارا و نشانةين

 يژگـ يبـر اثـر و  ) را ين آباد و گلگشت مصلكنار آب رك(افت ي يدوم شاعر مفعول فعل نخواه
ل يـ ن دليبـه همـ  . ل داده استكن مفعول شيور جدا ساخته است و تمام مصرع دوم را از اكمذ

ت سـوم  يـ در ب .خته استيگر رينده است و در مصرع دكخود  ياز جا را ارانه همهيشاعر هوش
ار برده است و نشـانة مفعـول   كبعد از فعل بانه كريشاعر در مصرع دوم هر دو مفعول فعل را ز

غمـا  يبعـد از   »را«اسـت و آن را بـا    كردهحذف  ،برد يار مكاز صبر ب د بعديه باك »را« واسطة يب
  .وند زده استيپ

 يرو«وم مفعول د در مصرع. صورت گرفته است يبار قلب نحو يكت چهارم تنها يدر ب
ز شـاعر تنهـا   يـ ت پنجم نيدر ب. آن از فعل جدا شده و بعد از آن قرار گرفته است و نشانة» بايز

بعـد از فعـل دو   ) خـا را يزل(رده است و مفعول در مصـرع دوم  كاستفاده  يژگين ويبار از ا يك
 تيـ در مصـرع دوم ب . اسـت  خود حفـظ كـرده   يرف اضافه را در جاآورده و مفعول ح يمفعول
ات يـ گـر از اب يد يكـي ت هفتم شاعر مانند يدر ب. حافظ مفعول را بعد از فعل آورده است ،ششم

در مصـرع دوم  . ل داده اسـت كردن مفعول از فعل در مصرع اول شكقبل مصرع دوم را با جدا 
 از )مـت را كح( شـاعر آن را  ،دارنـد  يسـان يكه هر دو مفعول كت هشتم دو فعل وجود دارد يب

 ،در مصـرع آخـر   ،ن شـعر يت آخر ايدر ب. ار برده استكبعد از هر دو فعل به رده و كفعل جدا 
. اسـت  هار بـرد كـ بعـد از فعـل ب   يبر اثر قلب نحـو  عل و هم مفعول رااه شاعر هم فك نيمثل ا
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، نـد كت يـ ه را رعايـ از داشته است قافيه نك يه حافظ در همه مواردكن شعر نشان داد يل ايتحل
ـ يـ دوم همـه اب  يهـا  رعت اول و مصـ يـ مصرع اول ب يعني  يرو يه اسـتفاده از قلـب نحـو   ات ب

را  يان زبـان كـ ن اميـ زان اسـتفاده از ا ين ميمتركن شاعر يه اكاست  ين در صورتيا. است آورده
  .ار بسته استكب

ه كـ  يجـزء فعلـ  . ن زبان اسـت يب در اكساخت فعل مر ،يزبان فارس يها يژگياز و يكي
 يبـه نسـبت از معنـا تهـ    ). تا شمرده شده اسـت  50تا (تعداشان به نسبت محدود است  معموالً

ه كاند  ار فعاليبس »ردنك«و  »زدن« يب دو جزء فعلكدر فعل مر ياجزاء فعلاز مجموع . شود يم
شود تـا شـاعر بـه     يسبب م بكفعل مر يژگيو. اند شده ياز معنا ته باًيتقر ،ادياربرد زكل يبه دل
ن يـ در ا. نـد كه يـ را هـم قاف ند كاد يند و بنكد، آباد نكند، شاد كند، آزاد كاد يچون  يافعال يراحت
رده كـ مطلـوب اسـتفاده    يبه نحو يان زبانكن اميه حافظ چگونه از اكم داد ينشان خواه بخش
  .است

ه جزء ك يبكغزل خود از فعل مر 495از مجموع ) به ده درصد يكنزد(غزل  49 حافظ در
 ،ن اساسيبر ا. رده استكاستفاده  ،باشد يم »..) ينكن، كنند، كند، كنم، كرد، ك( ردنك«آن  يفعل

 يـك اربرد تنهـا  كـ . رده استكجاد يا ين جزء فعليبا ا را تيب 400ش از يف بيا رديه يشاعر قاف
ازه انـد  هتـا چـ    كـه دهـد   ين شاعر بزرگ نشان ميات اياز غزلبه ده درصد  يكدر نزد يجزء فعل
ـ . شاعر مغتنم است يبرا يانكن اميوجود چن ش خـاص  يـ ب و آراكـ ن افعـال مر بـود  يدو جزئ

ـ ا ،دهـد  ينشان در انتها قرار م يه فعل را به صورت بكواژگان در جمله   ان را بـه شـاعر  كـ ن امي
ن يـ در ا. اورديـ ه بيرا به صورت قاف ير فعليف و جزء غيرا به صورت رد يه جزء فعلكدهد  يم

ـ از ا )1368 ب رهبـر يـ خط نسـخة ( 143غـزل  تنها بـه   بخش اسـت،   دهركـ اسـتفاده   يژگـ ين وي
حـل  ( ردنكردن، معما حل كردن، تمنا كب طلب كمر ياه ن غزل شاعر از فعليدر ا. ميپرداز يم

است به عنـوان   ردهكردن استفاده كدا يردن و شكا ديردن، هوكضا يد بيردن، كتماشا ) ردنكمعما 
دا يـ گسـترش پ  يدهد ساخت فعل يه اجازه مكب كفعل مر يژگيه به وت اول با توجيدر ب ،مثال
 ه بتواند ما و تمنـا كار گرفته است كبه  يا ردن را به گونهكرده است و فعل طلب كاستفاده  ،ندك
ه كـ  نيا يز شاعر برايت دوم نيدر ب. اورديف بيبه صورت رد» ردك يم« ند وكه يهم قاف ،با هم را
ا و امثـال  با تمنرا  »ايدر«ه بتواند كرده است كرا آنقدر باز  »ردنكفعل طلب «ند، كه را حفظ يقاف

ـ  »ايـ از گمشـدگان لـب در  « لمـة كن شعر چهار يدر ا. ندكه يقاف آن هم و  »طلـب «ن دو جـزء  يب
و اسـم بـه    يساخت اضافه از جز فعلـ  راهبردت بعد از يشاعر در ب. اخته استاند هفاصل »ردنك«

فعـل   ييمعنـا  يريپـذ  افت بعد شاعر از انعطيدر ب. ه استردكاستفاده  ،ردنكصورت حل معما 
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  . رده استكاستفاده  »ردنك«
ــي  ســال ــا م ــب جــام جــم از م ــا دل طل ــرد ه   ك
  

ــا مــي  ــه تمن   كــرد و آنچــه خــود داشــت ز بيگان
  گــوهري كــز صــدف كــون و مكــان بيرونســت   

  
  .كـــرد طلـــب از گمشـــدگان لـــب دريـــا مـــي

ــردم دوش       ــان ب ــر مغ ــر پي ــويش ب ــكل خ   مش
  

  كــرد كــو بــه تأييــد نظــر حــل معمــا مــي      
  دســتديــدمش خــرم و خنــدان قــدح بــاده بــه   

  
ــي    ــا م ــه تماش ــد گون ــه ص ــدران آيين ــرد و ان   ك

  گفتم اين جام جهان بين بـه تـو كـي داد حكـيم      
  

ــي    ــا م ــد مين ــن گنب ــه اي ــت آن روز ك ــرد گف   ك
  

 يها ن زبان از نوع زبانيا. در جمله است يش واژگانيآرا يزبان فارس يها يژگياز و كيي
sov ) ـ  يدر ا. است) لفع –مفعول  –فاعل ن فعـل در آخـر جملـه قـرار     نشـا  ين زبان به طـور ب
در  يه جـزء فعلـ  كـ انـد   بكـ ن زبان افعال مرياز افعال ا يه بخش بزرگكنيبا توجه به ا. رديگ يم
ار فعـال  يزدن بسـ  ردن وكـ ماننـد   ياز اجزاء فعل يه برخك نيشود و با توجه به ا يرار مكها ت آن
د يـ نظـم پد  ينـوع  يادبچ خلقت يخود در ساختن چند جمله ساده بدون ه يدبه خو. باشند يم
  .ديآ يم

  )فوق يها يژگيبا توجه به و(ر يسپكسه حافظ و شيمقا -4
در . متفـاوت اسـت   امالًكـ  ،ه ارائـه شـد  كـ  ييها يژگيدر و يبرخالف فارس يسين انگلزبا

ر ييـ تغ ينقـش دسـتور   ،لمـه ك يوجود ندارد و با جابجا شدن جا يقلب نحو يژگيو يسيانگل
گـر اجـازه   يد يهـا  ن زبـان ماننـد زبـان   يدر ا يتداسازچون مب يگريد يها يژگيالبته و .ابدي يم

ـ دهـد  يرا م يزبان يها از سازه يبرخ ييجابجا . ي دارنـد متفـاوت  تيـ هـا ماه  تكـ ن حريـ ا ي، ول
 ،را بسـازند  يالؤل سـ كتوانند با فاعل جابجا شوند و ش ياز افعال م يبرخ يسين در انگلينهمچ
 يز به نسبت قلب نحـو ين ،توانند داشته باشند يه مك يها و نقش تكن حريبه هر حال نوع ا يول

زمان  تنها سوم شخص مفرد ، فعليسيبه لحاظ مطابقه فعل و فاعل، در زبان انگل. است محدود
در آخـر   يفعل مانند فارسـ  يش واژگانين به لحاظ آرايهمچن. مطابقه دارد ه نشانةكحال است 

  .رديگ يقرار نم
از دو  ،هر دو به لحاظ ساختار يهن و غنكنه يشيپ رغم يعل ،يو فارس يسيات انگليدو ادب

را  يگـر يات نظـم محـور و د  يبارز ادب توان نمونة يرا م يكيه كنند ك يم يرويساختار متفاوت پ
در نثـر   يادبـ  يهـا  به صورت غالـب خلقـت   يسيدر زبان انگل. ات نثر محور دانستينمونه ادب
 يدر زبان فارسـ . است يار غنيبس يسينگلثور در اات منيل ادبين دلياست و به هم گرفتهصورت 
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ات يه ادبكرسد  ين وجود به نظر ميبا ا .است در قالب نظم صورت گرفته يادب يها خلقت بيشتر
بخش قابل  يسيچون انگل يدر زبان يه حتكند شه دارتريار ريمختلف بس يها منظوم در فرهنگ

در گذشـته   هك ل استين دليبه ا تين وضعيد ايه شاد، البتان ات به صورت منظومياز ادب يتوجه
بـه هـر حـال در    . است تر بوده ات در قالب شعر آسانيحفظ ادب ،است تابت گسترش نداشتهكه ك
ن يتـر يكنزد. ستيسه نيقابل مقا يبا فارس هرچنددارد  يخوب گاهي، شعر جايسيچون انگل يزبان
از  ييهـا  سـة غـزل  يمقان بخش با يدر ا. ر استيسپكبه حافظ، ش يسيدر زبان انگل يار ادبكشاه
ه در كـ  ييهـا  يژگـ ياز و يل تفـاوت برخـ  يـ دو بـه دل  نيه چگونه اكم داد ير نشان خواهيسپكش

  . ندشد از هم متفاوت ي، معرف1-3قسمت 
ن غـزل  يـ در ا. اسـت ) 2007 الرديماب( 18ر غزل يسپكش يدوست داشتن يها از غزل يكي

دو  )ميت بنـام يـ اگـر ب (ت اول يـ بدر . نيسـت ه يـ ف و قافياز رد يحافظ خبر يها برخالف غزل
سـان  يك بطـور كلـي   يرده است ولكدا يفظ مشابه پتل يآخر تا حدود يمصرع به لحاظ صداها

اول و سـوم   يهـا  ن شـعر در مصـرع  يدر ا. ستيسان نيك يا حداقل در صورت نوشتاريست ين
 temperate يهـا  ز با واژهيچهارم ن دوم و يها مصرع. ه شده استيهم قاف mayو  dayهاي  واژه
 10، 11و9، 8و  6، 7و  5، 4و2، 3و1 يهـا  ن صورت مصرعيبه هم. ه شده استيهم قاف dateو 
دوم از  يهـا  مصـرع  ةهم ،ين غزل برخالف فارسيدر ساختار ا. اند ه شدهيهم قاف 14و13، 12و 
اسـت   ردهكر يير چند بار تغيسپكه در شعر شيقاف. ستيه نياول هم قافت يت با مصرع اول بيهر ب
  . است رار شدهكبار تيكه تنها يهر قاف و

SONNET 18 

Shall I compare thee to a summer’s day? 

Thou art more lovely and more temperate: 

Rough winds do shake the darling buds of May, 

And summer’s lease hath all too short a date: 

Sometime too hot the eye of heaven shines, 

And often is his gold complexion dimm’d; 

And every fair from fair sometime declines, 

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

But thy eternal summer shall not fade 

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

When in eternal lines to time thou growest: 

So long as men can breathe or eyes can see, 

So long lives this and this gives life to thee. 

ر مصرع دوم و چهارم د headو  redدر مصرع اول و سوم و  dunو  sunز ين 130در غزل 
ن در مصـرع ششـم و   يو همچنـ  delightو  whiteپنجم و هفـتم  در مصرع . است ه شدهيهم قاف
و در مصـرع   goو  knowازده يـ در مصـرع نهـم و   . است ه شدهيهم قاف reeksو  cheeksهشتم 

زدهم و چهـاردهم  يت آخر مصرع سـ يدر ب. ندا ه شدهيهم قاف groundو  soundدهم و دوازدهم 
از  ،يفارسـ  يهـا  ز برخالف غـزل يغزل ن نيدر ا. است ه شدهيهم قاف compareو  rareدو واژه 

. نـد ك ير مييت تغيز در هر بيه نيقاف ،وجود نداردها  ن غزليه در اكف يجمله حافظ عالوه بر رد
به لحـاظ   ، كهه همسان استيات حافظ نه تنها صداها در قافيه در غزلك نيگر ايد ةتفاوت عمد

ه در كـ  يدر صـورت  ،ردكـ ه ين هم قافتوا يبراي مثال قضا و غذا را نم. د همسان باشديبا حروف
ه دو كـ  نيـ ا يبـرا  يشوند و ضـرورت  يه ميژة تنها به لحاظ صدا هم قافر دو وايسپكش يها غزل

هم  headو  redن شعر يبه عنوان مثال در ا. ستيه به لحاظ حروف همسان باشند نيواژه هم قاف
ه همزمان هـم بـه لحـاظ    ك ييها افتن واژهيه در كباشد  يم يتيل محدودين به دليا. ندا ه شدهيقاف

 .باشد يه شوند ميصدا و هم حروف هم قاف
SONNET 130: 

My mistress’ eyes are nothing like the sun;  

Coral is far more red than her lips’ red;  

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

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

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

But no such roses see I in her cheeks;  

And in some perfumes is there more delight  

Than in the breath that from my mistress reeks. 

I love to hear her speak, yet well I know  

That music hath a far more pleasing sound;  

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

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

As any she belied with false compare 
هـم   removeو  loveدر مصـرع دوم   ،است شدهت نيز رعاين قواعد نيا يحت 116در غزل 

ر يـ غ. نـد  ر همسـان يـ به لحـاظ صـدا غ   يلو ه به لحاظ حروف همسان نيستندكه شده است يقاف
ر مصرع دهم و دوازدهـم وضـع از   د. ه نيستنديه هم قافكمفهوم است  نيبه ا همسان شدن صدا

ن دو واژه نه به لحاظ صوت يه اك. اند ه شدهيهم قاف doomو  comeدو واژه  ،ز بدتر استين نيا
  . ستنديف همسان نو نه به لحاظ حرو

SONNET 116 

Let me not to the marriage of true minds 

Admit impediments. Love is not love 

Which alters when it alteration finds, 

Or bends with the remover to remove: 

O no! it is an ever-fixed mark 

That looks on tempests and is never shaken; 

It is the star to every wandering bark, 

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

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

Within his bending sickle’s compass come: 

Love alters not with his brief hours and weeks, 

But bears it out even to the edge of doom. 

If this be error and upon me proved, 

I never writ, nor no man ever loved. 

وجـود   هـا  ن غـزل ي، در امطرح است يفارس يها ه در غزلك يلحاظ وزن به آن مفهومبه 
ق و مـوزون  يـ تناسـب دق  يباز ماننـد فارسـ   يسيها در اشعار انگل به لحاظ تناسب مصرع. ندارد
رار در كـ بـه لحـاظ ت  . گر استيد يش از برخيها ب از مصرع يبرخ يتعداد هجاها. داردنوجود 
تواند مانند  يه شاعر نمك ليدلن يااست به  ردهكرار استفاده نكفظ چندان از تحا يها سه غزليمقا
ر به طـور  يسپكش در اشعار. ندكرار كجاد تياد ايزان زيب به مكو فعل مر يفاعل ةبا مطابق يفارس
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ه در كـ  يدر صـورت . شـوند  يرار مـ كـ شوند تنهـا دو بـار ت   يرار مكه تك ييها رار واژهكت متوسط
بـه   يشـتر اشـعار فارسـ   ين بـودن ب ياز آهنگ يه بخشكبار است  10ات حافظ بطور متوسط يزلغ

ن يـ م اينكمحاسبه  يه هر دو در اشعار فارسيف و قافيرار در ردكزان تياگر م. همين خاطر است
  . شتر خواهد شديرار بسار بكزان تيم

 جهينت
، فعـل  يفـاعل  ة، مطابقـ يچون قلـب نحـو   يزبان يها يژگيو ينقش برخن پژوهش يا در

 يو فارسـ  يسـ ير انگليشـه  يسـرا  اشعار دو غزل يريگ لكزبان در ش يش واژگانيب، و آراكمر
ه تـا  كـ ر نشـان داد  يسـپ كحـافظ و ش  از ياشـعار سه ساختار يمقا. است قرار گرفته يمورد بررس

 يلك، شـ متفـاوت  يزبـان  يها يژگيغزل در دو زبان با وبه اصطالح همسان  يها ازه قالباند هچ
ها و افراد در زبان  در همة زمان يو نشانه مطابقة فاعل يقلب نحو يژگيوجود و. متفاوت دارند

چـون   يسبب شـده اسـت تـا شـاعر     يسيدر زبان انگل ييها يژگين ويو عدم وجود چن يفارس
ن يـ ر نتوانـد از ا يسـپ كچـون ش  يو شاعر. ل دادن هنر خود بهره ببردكش حافظ بتواند از آن در

ب در زبـان  كـ ه وجود فعل مركن استدالل شده است ين جستار همچنيدر ا. مند شود ان بهرهكام
د آورده، توانسته اسـت در گسـترش   ين زبان پديرا در ا كيرار افعال سبكه موجبات تك يفارس
  .ات منظوم مؤثر باشديادب

بـه  ات يـ ادب يريگ لكه شكشود  ين دورنما در ذهن متصور مين پژوهش ايج اينتا ميبا تعم
 يدر زبان يزبان يها يژگياز و يوجود برخ. دارد يبستگ هر زبان يها يژگيمستقيم به واي  هگون

ات يـ ه در ادبكـ  نيـ رغـم ا  يعل. ار موثر باشديات آن زبان بسيادب يريگ لكتواند در ش يخاص م
ِزبـان   ينقش سـاختار زبـان   يول ،پردازد يم يش به خلقت ادبيخو يذوق هنره ا بكهنرمند با ات

. ده گرفـت ينادرد يگ يل مكدر آن ش ات منظوميات منثور و چه ادبي، چه ادبيه آثار ادبك يخاص
ا منثـور بـه   يـ صـورت منظـوم   ات در هـر زبـان بـه    يـ ادب يريگ لكدهد ش ين پژوهش نشان ميا

   .آن زبان وابسته است يها يتوانمند
ه كـ  يات به زبانيادب يريگ لكه شكن فرض را يتواند ا ين دست مياز ا ييها انجام پژوهش
ا نثـر  يـ چـون نظـم محـور     ييها ابد وابسته باشد را ثابت كند و علت تفاوتي يدر آن پرورش م

  . ات را به ساختار زبان مربوط كنديبودن ادب
ن يـ ه در اكـ ن است ينام برد، ات يتوان از آن به عنوان محدود مي ن پزوهشيه در اكآنچه 

ه كـ شـود   يشـنهاد مـ  يل چند شـعر از دو شـاعر بسـنده شـده اسـت، بنـابراين پ      يجا تنها به تحل



  111 ... هاي زباني در ها و قابليت نقش محدوديت
 

 .ن زبان انجام پذيرديسة آثار شاعران بيشتري در چنديبا مقا يتر گسترده يها پژوهش
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