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 :هچكید

 ،آمدد  و ناددداب بادیاری    وجود بهمختلفي  هایتبنقد ادبي مك اخیر در حوزة یها سال در

اندد  از جولده ايدم     ارائده نودود    هدا تدب ی و ادبي خود را بر مبندای ايدم مك  نقد هاینظريه

 شناسدي  زبداب ادبیات و ة در حوز (Structuralism)نقدی، نقد ساختارگرايي  یها شيگرا

نقددد . گددردد اسددك  دده يیدددايش آب بدده  رماكیاددر و مكتددب يددرام و نيو رماكیاددر برمددي 

ر ارتباط با يك  ل بررسي های جزئي د ای اسك نقدی  ه در آب يديد  ساختارگرايانه شیو 

هوداهنيي اياداد    شناسدي  زبداب هدای   گرا بیم مباحث سنتي و يا ته و نادد ساختار شوند مي

اسك و بده ارتبداط    (Synchronique)ي بر ديد هوزماني ايم مكتب بیشتر مبتن.  ند مي

يددردازد، هددر انددد از ديددد در زمدداني  هددا در يددك زمدداب م ددیم مددي میدداب اجددزاپ و يديددد 

(Diachronic) ر از جاييا  اصدلي خدود ي ندي     ب دها ساختارگرايي  ر. نیز غا ل نیاك 

در بادیاری از   نقد متوب ادبي  راتر ر ك و بده ندو ي روو و متددوكوتی تبدديل شدد  ده      

تواندد  داربرد    مدي  (Communication theory)با توجه به تيوری ارتباطدات،  ها  دانش

 .داشته باشد
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 مهمقدّ

های گوناگوب بداب  دانش ها وتواب با ديدگا  ايم ويژگي ذاتي اسك  ه ميادبیات دارای 

تواب باور  اسك و مي شناسي زبابها،  د، يكي از ايم دانش رنقد و تحلیل  آب رانيرياك و 

ايم توانايي را دارد  ه در نقد و تحلیل اثر ادبي نقش داشته اسك  شناسي زبابداشك  ه 

اختالف اسك، از سويي  شناساب زباببیم منتقداب ادبي و هر اند در مورد ايم توانايي 

ورزند و م تقدند  ه  و نقد ادبي اصرار مي شناسي زباببه يیوند میاب دانش  شناساب زباب

از سوی ديير  .تواند در  ار نقد و تحلیل اثر ادبي دخاكك  ند ماهیتاً مي شناسي زباب

م نظريه مخاكفك ورزيد  و توانايي  ردگاب  السیك ادبیات با اي منتقداب ادبي تحصیل

و ( 751: و. هد 7711 لوی مقدم، ). دان را در  ار نقد و تحلیل اثر ادبي نپذير ته شناسي زباب

و منتقد  شناس زبابجدايي میاب  و شناسي زباباز طر ي رومم يا  وبام محدوديك در 

 لر  شناسي زبابيردازد و اوب  ش ر شناسي به ساختار تصوير مي»يذيرد  ادبي را نوي

 .«داناك شناسي زبابجهاني شناخك زباب ش ری اسك، ش ر شناسي را بايد جزپ مكول 

(Roman Jakobson. 1960:P 350) 

زباب بكار ة های  لوي را در مطاك  ها و مالك ، شیو شناساب زباباز آغاز سدة بیاتر، 

ساختاری ش ر و ادب مورد بررسي درار گر ك، بديم ترتیب از  شناسي زبابگر تند و 

آمريكايي، ساختارگرايي نوود  شناسي زبابدر  ويژ  به، شناسي زبابدر  7371دهة 

 .ساختارگرا شیوع يیدا  رد شناسي زباببیشتری يا ك و 

زباب ادبي را  شناسي زباب ه از ديدگا  دانش  شناسي زبابرسد نخاتیم  به نظر مي

بود، او نخاتیم  ردی اسك  ه يندارهای «  رديناند دوسوسور»داد توجه درار  مورد

  نشانه»ارائه  رد، و بر اهویك دانشي به نام  شناسي زبابدانش نويم ة منااوي دربار

های تفكر ساختارگرايي را  تواب سرآغازها و سراشوه تا ید  رد، و از طر ي مي« شناسي

در ياسخ به  ويژ  بهمشترك داناك،  یها ارزوي در اشترا ات مار ایار و ساختارگراي

او با جهاب  یني، ة های ادرا ي و زباني او و رابط نظام سواكي در رابطه با ذهم انااب با

به توا قي يايدار و مانا باور « تاب تاك يیات »و «  رياتو ر  ادول» ه در ايم بار  

 (71: و.هد7713: اسكلوكز). داشتند
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به  رماكیار و مكتب يراك و نيو رماكیار و  (structuralism)ساختارگرايي   ريشة

ها روشي اسك برای  رسد، اكبته ب دها متأثر از نقد نو و به نظر  رماكیاك  وتوريار مي

در  (la Lague)آنها با طرح  لي زباب ة های دروب جوله و رابط تكواتیة  شف رابط

 . ه زباب مشخص اسك (la parole)مقابل 

 الم ة تواب گفك  ه ساختارگرايي يك شیو  و روو اسك و خالص يس بطور  لي مي

اينكه هر جزپ يا يديد  در ارتباط با يك  ل بررسي شود، ي ني هر يديد  جزيي از يك 

ساختار  لي اسك، بديم ترتیب ساختيرايي بیم مباحث سنتي ادبیات از دبیل بديع و بیاب 

 .(711: هواب) .ائتال ي به وجود آورد  اسك شناسي زبابهای جديد   یه و يا تهو  روض و دا

 ند  ه   رهنيي و اجتوا ي يیشنهاد مية كذا ساختارگرايي برای تحلیل هر يديد

های دروني و صوری میاب انواع آب  ه منار به تصوير م نای متناسب با  نخاك تفاوت

م روف  بداكقاهر ة ربط با نظري بيشكل و ساختار اسك بررسي شود، و ايم سخم 

و از باب مباكغه نیاك اگر در جاتاو برای . رسد به نظر نوي« نظرة نظري»جرجاني 

ارسطو  Poeticو  Rhetoricهای ساختارگرايي به دو  تاب مهر  يا تم سراشوه

 (73: هد و 7731احودی، ). ای به میاب آيد اشار 

شيرف گروهي از يژوهشيراب و  ریتأث برتاريخي گذری نیز   اگر از ايم يیشینة

 ه رسد بطوری داشته باشیر باا به نظر مي 7371های  يردازاب ادبي روسي در دهه نظريه

« ويكتور شكلو اكي»نخاك ة ها هاتند در درج ايم يژوهشيراب  ه اغلب از  رماكیاك

يا وبام يوری تینیانوف، بوريس توماسفاكي و بوريس آخم بام و خصوصاً رومم »و ب د 

ساختارگرايي   ثیر را بر تكامل ساختارگرايي گذاشك، سخم به میاب آيدأ ه بزرگتريم ت

ديير سرايك  رد، و  یها نظاماصلي خود  ه بررسي متوب ادبي بود به ة  ر از حوز  ر

ها با توجه به تيوری ارتباطات  نو ي روو و متدوكوتی شد  ه در بایاری از دانش

(communication theory )و به انیم  (737: هد و 7713شویاا، ) . اربرد داشته باشد

ای برای تبییم يديداری و رشد و نوو ايم متدوكوتی نقدی در بحث  نه و زمینهیيیش

 .شود مورد نظر ا تفا مي
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 در مكتب ساختارگرایی رمشهو شناسان زبان

آب به شناخك زباب و تحلیل اثر  اساختارگرا و  رايندهای مرتبط ب شناسي زبابهر اه 

ايم  رآيند به نووی شاياب دسك يا ك از آناا  ه ة ادبي توجه نشاب داد گاتر

گرايي و ساختارگرايي از يك سو و  رماكیار ساختارگرا از سوی ديير های صورت نظريه

م در ارويا يديدار  7351-01های  گرا در دههصورت شناسي زبابای  ه  در آمیخك بيونه

بردراری »ة را دربار ييها يژوهش« تاب  وهم»و « كويم روو »اوب  شناسي زبابد، و ش

 .ارائه نوودند« های زيباشناختي آب هوباتيي میاب خصوصیات ظاهری متم و جنبه

ساختارگرا در بایاری از  شورهای ارويايي و  شناسي زبابدر نیوه سدة بیاتر، 

 شناساب زباباز »اری نصیب آب شد های بای اياالت متحد  شكل گر ته و مؤ قیك

تواب كيوناردو بلو مفیلد،  نك كي يايك، زكیگ اس هريس، ااركز  آمريكايي مية برجات

های ساختارگرايي را در توصیف  ايناب  وشیدند شیو . ها ك، ادوارد سپیر، را نام برد

 «.گذارندزباب بكار گیرند، و اصول نقد و تحلیل آوايي و نحوی و ساختي متم را بنیاب 

 (753: هد و 7711 لوی مقدم، )

 

 لئونارد بلومفیلد

ة ب د از نیوه دوم سد یها سالساختارگرايي امريكای  ه در  شناسي زباباز يیشياماب 

 (770: هد و 7717ي، اكدين مشكوة) .را مناار و مدوب  رد شناسي زباببیاتر 

 

 زلیگ هریس و چارلز هاكت

و ددیق  ه به ماا دت ساختارگرايي رواج يا ك  ای  لوي زكیگ هريس، اصول و مباني

ها و تكواتها بصورت  لوي نيرياك و از ديير  به  ناصر موسیقايي، واج ،ارائه نوود 

های  ساختارگراياب آمريكايي، ااركز ها ك بود  ه بر اساس شیوة تازية نحوی به ساز 

 .(Hockett, 1958: 147-151).  يیايي  ه بلومفیلد مطرح  رد  بود را بررسي و ارائه نوود
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 ادوارد سپیر

ة مشهور ساختارگرای آمريكايي  ه به مطاك  شناساب مردمو  شناساب زباباز جوله 

های اختیاری  زباب هوك گوارد، و زباب را نظامي ا تاابي از نشانهة  وومي دربار

 (Sapir; Language: 88-90). داناك مي

 

 نوام چامسكی

« نحوی یها ساخك» تاب ة بلومفیلد و زكیگ هريس و نوياند شناسي زباباز شاگرداب 

توصیف ساخك ة زكیگ هريس و ديير يیرواب بلومفیلد را دربارة  ه در ايم  تاب، شیو

زباب مورد نقد و بررسي درار داد  و به توصیفِ آوايي و نحوی زباب يرداخك و بدوب 

 .(17: هد و 7701ااماكي، ) . نايك به م نا به نقد و تحلیل ساختار زباني روی آورد

 

 فردیناند دوسوسور و نقد ساختارگرایی

دانش ة شناسِ سوياي نظرات خود را درباردر آغاز سدة بیاتر  رديناند دو سوسور زباب

بر اساس  شناسي زبابة بود  ه از زاوي شناسي زبابارائه نوود او نخاتیم  شناسي زباب

اصوكي  لوي، مناار و نو به ادبیات نيرياك، در حقیقك، تدويم مناار و  لوي 

های سوسور  ساختارگرا مديوب ديدگا  شناسي زبابهای ساختارگرايي و  ها و شیو  نظريه

 شناسي زباب یها درستنها  تابي  ه از  رديناند دوسوسور بر جای ماند  اسك، . باشد مي

بر اساس ( سه سال يس از درگذشك او)م 7370هوياني نام دارد  ه در سال 

 (00و  05: و. هد 7717ي، اكدين ةمشكو) .های او توسط شاگردانش منتشر شد يادداشك

بازايي داشك و با  ریتأث شناسي زبابهای  های سوسور در ايم  تاب در يیدايش نظريه ديدگا 

نويم شناخته شد و دگرگوني شير ي  شناسي زباب گذار ابیبن به  نوابسوسور »انتشار ايم  تاب، 

 (701: هد و 7711 لوی مقدم، ) «.های زباني و ادبي يديدار شد و نظريه شناسي زبابة در حوز

 

 شناسی زباناصول و مبانی ساختارگرایی در 

يك روو و اسلوب مدوب در تحلیل اثر ادبي  به  نواببايد متذ ر شد  ه ساختارگرايي 

دهد و به ساختار اثر  شا ر و مؤكف را در حاشیه درار مية هوانند  رماكیار زندگینام
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ساختارگرايي هوانند نشانه شناسي در »كذا  (757: هد و 7751يرتوی، ).  ند ادبي توجه مي

تباطي با ديير  ناصر گیرند و اه ار يي آب اسك  ه دريابد  ناصر زباني ايونه شكل مي

شود و ايونه ايم اجزا و  ناصر  دارند، ايونه  لیتي از ايم اجزا و  ناصر يديدار مي

 (717: هد و 7711 لوی مقدم، ) «.آورند اكيوهای متني را يديد مي

گرا، هنيامي  ه در صدد تأويل متوب ادبي بر  بایاری از منتقداب ساخكة بنا به گفت

های  توانند برداشك شوير، خوانندگاب مختلف مي به مواجه ميآيیر، با وض یتي مشا مي

ح  متوب ادبي بر ايم اساس اسك اای از متم داشته باشند، طر متفاوتي از يك متم يا يار 

ای غني از تفایر را از دروب آب به در آورد، و با ايم  دارد تا رگه  ه خوانند  را مااز مي

 ه  گونه هوابويل نیاك أذهني بودب  امل تهوه، ايم امر به م نای تأثیرگرايي و 

ساختارگرايي بايد ة نقادانة هدف نظري»: گويد گرا مي در  م ش ر ساخك«  اكر جانتاب»

و « آيند از  هد  استخراج م نای متوب بر توضیح ايم مطلب باشد  ه خوانندگاب ايونه 

دوا دی درار دارد  ه   بر ايم باور اسك  ه ساختار نه تنها در خود متوب بلكه در ماوو ه

 .(31: هد و 7715سلدب، )  نیر ما در هنيام خواندب از آنها يیروی و تب یك مي

م نای انااب يیشر تي بزرم «  ساختوند بودب»بر  ابيگرا ساخكو از طر ي تأ ید 

ای خصوصي بود و نه يیشامدی  ه خداوند مقدر  رد   دهد، م نا نه تاربه را نشاب مي

« بورتوايي»دالكي مشترك بود، بر ايم باور مطويم  یها نظامباشد، بلكه حاصل برخي 

خك وارد آمد، ای س داناك، ضربه م اني مية  ه شخص منفرد را سراشوه و منشأ هو

 «ای طبی ي و صر اً مربوط به نيرياتم و ديدب با ایزی از ازل نهاد  نبود م نا مقوكه»

 (713: هد و 7703تری، )

رسد  ه ساختارگرايي با در نظر نير تم  رد و اتخاذ رهیا تي باكیني  و انیم به نظر مي

ادبي را رسوا  رد و ايم  ش ور  مت ارف بنيا  نابك به رازهای ادبیات و ناسازگاری آشكار با

ورزد يكي از نقاط دوت آب بود   واد یك  ه ساخك گرايي هووار  از ش ور مت ارف تخطي مي

ها  های رشت میاب  ناصر يايه« تفاوت» شف روابط خاص مبتني بر  ابيساختارگرااسك، و  ار 

ای وجود دارد  ه به  سوت  ها داستابشناساب دريا تند  ه در اغلب بود، مثالً در ادبیات روايك

دهد، ايم  گردد و جاتاوی او اساس  ار داستاب را تشكیل مي دنبال ایزی گوشد  مي

 (771: هد و7713مقدادی، ). وجود دارد ها داستابة تقابل دوگانه بیم  ا ل و شيپ در هو
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ظاهراً  -با انكار توانايي ادبیات در بازنوايي واد یك خارجي -گیری منتقد ساختارگرا موضع

دارد، جام ه شناسي ادبي  او را در بر های اجتوا ي و تاريخي خطر بريدب ادبیات از ريشه

شناسد، به  بارتي  هر سخني را باز مي (Textaulity)« زمینه متني»گرايي  مبتني بر ساخك

بیند  ه ادبیات نه از طريق بازتاب ماتقیر  گرايي دضیه را به ايم شكل مي ديير، ساخك

زباني خود، بلكه با بازنوايي نظام م نايي موجود به ة بر روي« در خارج اسك» ه واد یتي 

دهد تا توايز  اذبي را  ما را ياری مي  يا  وبسة طرق مختلف با اجتواع داد و ستد دارد، نظري

اير، از میاب برداشته، درك  نیر  ه  ل بود  رانه مبهر و زباب منثور شفاف دائ ه بیم زباب شا

 .(773: هد و 7715سلدب، ) شود زباب به نحوی ماازی ساخته مي توام صور

در نقد ادبي به جای يرداختم به شرح حال و  قايد  ابيگرا ساخكبه طور خالصه، 

 متم جهك استخراج م نا، به  شف و تبییم نظام حا ر برة نوياند  با بررسي موشكا ان

  .ادبي يا  ل ادبیات يرداختندادبي و ارتباط آب با نظام حا ر بر آب نوع  يك اثر

 

 شناسی و ارتباط آن با ساختارگرایی نشانه

ایز دييری غیر از خودو باشد، به  بارت ة نشانه  بارتاك از هر ایزی  ه نوايند

 1بر  و شود ديير هر ایز  ه بر ایز دييری جز خودو دالكك  ند، نشانه نامید  مي

 .های طبی ي های دراردادی و نشانه گونه اسك، نشانه
 

ها و م نای  بیم نشانهة مبتني بر موا قك دبلي اسك و رابط: هاي قراردادي نشانه( الف

ها و مدكوكشاب مشابهك و تااناي وجود ندارد، مانند  وضع اسك، و بیم ايم نشانهة آب بر ياي

صداهايي : های زباني نشانه -7. اند ها بر دو نوع نشانه الئر راهنوايي و رانندگي،  ه ايم گونه 

زباني ارتباط يك شي با نام ة  ه انااب برای اشیاپ خارجي يديد آورد،  ه از نظر سوسور نشان

 .(715: هد و 7711 لوی مقدم، ) ند يك مفهوم با يك صوت آوايي اسكيا يیو

صورت دال و مدكول  1اسك  ه دارای  يشناخت روابزباني واد یتي ة هر نشان

 ند، مثالً صوت آوايي خانه مفهوم  باشد،  ه هر  دام دييری را به ذهم تدا ي مي مي

 های غیرزباني نشانه -1. آورد و نیز باك كس خانه را به ذهم مي



 7917، پاییز و زمستان 2، شمارة 7دورة پژوهشنامة نقد ادبی، / 770

هايي  ه با مدكول خود   بارتند از نشانه: غیرآوایی غیرقراردادي و هاي نشانه( ب

 .بارابة آتش و هوای ابری نشانة نشان بی ك هوراهند، مانند دود هووار  در ط

ة بنابر آنچه گفته شد، زباب در ااراوب دانشي دابل بررسي اسك  ه به مطاك 

شناسي اجتوا ي و  يردازد، ايم دانش بخشي از رواب ها در حیات اجتوا ي بشر مي نشانه

ة شانه شناسي نامند،  ه از ريششناسي  وومي اسك  ه آب را ن در نتیاه، بخشي از رواب

شناسي به ما خواهد  ادتباس شد  اسك، نشانه« نشانه»به م ني  (semion) يوناني

اند و اه دوانیني بر آنها حا ر اسك، و يكي از  ها از اه تشكیل يا ته آموخك  ه نشانه

 .شناس، ت ییم جاييا  ددیق نشانه شناسي اسك وظايف رواب

شناسي اسك  بخشي از نشانه شناسي زبابو در ماووع سوسور ضوم تا ید بر ايم  ه 

دهد، و م تقد اسك  ه دوانیم  شناسي درار شناسي را تاب ي از رواب   وشد تا نشانه مي

 .دابل تشريح و تبییم هاتند شناسي زبابشناسي از طريق دوا د و دوانیم  نشانه

 

 (diachronic)در زمانی و  (synchronic)محورهاي هم زمانی 

توايزی  ه سوسور میاب دو رويكرد به زماب ي ني هوزماني و  در زماني مطرح  رد  اهویك 

خاص زباب را از ة تواب هر يديد ادبي يا ته اسك، به نظر سوسور مية زيادی در مباحث نظري

ها  واج دو را  بررسي  رد اگر يك وات  يا يك واج خاص را در مناسبك با ساير واتگاب و

ای تاريخي  بررسي  نیر روو  ارماب هوزماني خواهد بود، اما اگر آب وات  يا واج را به گونه

در روو بررسي هوزماني وض یك  امل »اير،  بررسي  نیر، از روو در زماني استفاد   رد 

شود در روو بررسي در زماني  نصری خاص از زباب  زباب در يك مقطع خاص مطاك ه مي

  (73: هد و 7731احودی، ) «.گیرد ی متواكي زماب مورد يژوهش درار ميها در اليه

 

 محور همنشینی و جانشینی

شود   نند، اما آنچه سبب  ار رد زباب مي اشار  شد  ه واتگاب به  نواب دال يا نشانه  ول مي

 هاسك  ه ای متواكي و يیوسته از وات  ها بصورت مارد و  ردی نیاك بلكه ماوو ه حضور وات 

 .(11: هد و7717نافي، )سازد   الم را مية  الم يا رشتة زنایر و دهد زباب را تشكیل مي
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گام ب دی آب اسك  ه دريابیر  ناصر زباب ايونه با هر در يیوند هاتند تا نظام 

. شود زباني را تشكیل دهند، ايم يیوند در دو محور هونشیني و جانشیني مطرح مي

در  نار   ه در هر جوله، ت دادی از واحدهای زباني مقصود از محور هونشیني آب اسك

ها به وجود   ه از تر یب و هونشیني وات  ،نشینند تا م نای خاصي را برسانند هر مي

ای ديير شود تا م نای متفاوتي  ای جانشیم وات  آيد در ايم ساختار موكم اسك وات  مي

 زير ة مثال در دو جولبرای  (11و  73: هد و7731احودی، ) از جوله حاصل گردد،

 .جود مرغ گرسنه در زمیم ارزب مي( اكف

 .بیند شتر گرسنه در خواب ينبه دانه مي( ب

و در مورد ب واتگاب ( جود مرغ، گرسنه، در، زمیم، ارزب، مي) در مورد اكف واتگاب

در  نار يكديير نشاته و به اصطالح ( بیند شتر، گرسنه، در خواب، ينبه، دانه، مي)

ها با يكديير مقاياه  نیر در  دو جوله را از نظر وات   ه يهنيامدارند، هونشیني 

های مرغ، زمیم،  بیند جانشیم وات  يابیر در مثال دوم شتر، ينبه دانه،  خواب و مي مي

جويد شد  اسك، ي ني تفاوت دو جوله بر اساس محور جانشیني ي ني تغییر  ارزب و مي

تواب هزاراب  و جانشیني ميها حاصل آمد  اسك، يس به  وك دو محور هونشیني  وات 

جوله با يك بار  اطفي و زيبايي خاصي ساخك، و هویم دو محور اسك  ه زباب ش ر و 

 .سازد نثر را از يكديير متفاوت مي

را به مثابه دو رابطه در « جانشیني»و « هونشیني» سوسور ايم دو محور ي ني 

مبتني بر گزينش  ند، بديم گونه  ه محور جانشیني را   ار رد زباب تلقي مي

(selection)  و رابطه هوشیني را مبتني بر تر یب(Combination) آورد، و از  مي

در محور جانشیني يا گزينش، حدود و توجیهات ايم گزينش، مشخص »سوی ديير 

 .(11: هد و  7731امامي، ) «ای ديير  رد تواب جانشیم وات  ای را نوي اسك و هر وات 

 

 تحلیل ساختاري متن

و شناسي اسك،  زباب ،ای از نيرو و تحلیل ساختاری ش ر و ادبیات مبنای بخش  ود 

 لوي خود را در باب ساختار ة ، مطاك شناساب زبابتواب متصور شد از هواب زماني  ه  مي

گراياب  گرا آغاز شد، ساخك زباني ش ر و ادبیات گاترو دادند، مقدمات نقد ساخك
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: هد و7731امامي، ) ردند  ه صورت گراياب گذشته بودند، مطاك ه خود را از بنیاني آغاز 

تواب زباب و صورت را از م نا و محتوای اثر  صورت گراياب بر ايم باور بودند  ه نوي (11

هوچناب  ه  ، ديير يا نقش دييری از محتوا اسك ة جدا  رد و اساساً زباب هر اثر، روي

آنقدر  ه به صورت  گرا ساخكوكي منتقد موجوديك محتوا نیز برگر ته از زباب اثر اسك، 

 ند  ه به م نای جوله   ول مي شناسي زباببا محتوا  اری ندارد، او به مثابه  شدياند يم

وا يا م نا را به وجود بلكه در جاتاوی ساختار صوری زباب اسك  ه محت يردازد ينو

 .(170: هد و 7731احودی، ) آورد  اسك

اثر دارد، گويای ارتباط متقابل و مت امل  ناصر و ساختار صوری  ه ريشه در دروب 

اثر ادبي و هنری اسك، ايم اجزاپ در هر اثر ادبي مطلوب و دابل ة اجزای تشكیل دهند

 وشد تا  یفیك ايم   نند و منتقد ساخك گرا مي دبول،  لیتي مناار را ايااد مي

 :ت امل را روشم  ند، يس وظیفه نقد ساختاری  بارتاك از

 استخراج اجزاپ دروني اثر .7

 نشاب دادب يیوند موجود میاب اجزاپ .1

 (71: هد و 7703گلدمم، ) نشاب دادب دالكتي  ه در  لیك ساختار وجود دارد .7

دهد، زيرا  الو  بر  موجوديك ش ر را تشكیل نوية روشم اسك  ه زباب ش ر هو

نیز دارای  هنری و موسیقايي ش ر یها ارزواكي شكل بیروني ساخك ذهني و خی

در  رآيند تحلیل ساختاری اثر ادبي، متناسب با نوع خاص ، كذا اهویتي جوهری هاتند

گیرد،  ه از  های مختلف ساختار آب نیز در يیوند با يكديير، مورد توجه درار مي اثر جنبه

 :آب جوله اسك

 ساختار زباب اثر .7

 ساختار ذهني و مضووني اثر .1

 تار هنری و موسیقايي اثرساخ .7

 (13: هد و7731امامي، )ساختار يیكر  يا داكب اثر   .1

تريم نوود بیروني آب در  نار   یني به  نوابابتدا داكب و يیكر  ش ر  ،در تحلیل ش ر

شود  ه ايم يیكر  را با  دام  موسیقي  لي ش ر از نظر خواهد گذشك، سپس توجه مي

ساز محورهای گزينش و تر یب ايونه  ارهای زباني ايااد  رد  اسك، و  گونه از ساز 
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ايونه  -بهای دروني ش ر از نظر سازواری زباب ش ر با مضووب و محتوای آ اند، اكفك بود 

 .اسك

اما در مورد ساخك زباني ش ر بايد متذ ر شد  ه صورت گراياب مكتب يرام و ب دها 

گراياب، در  نار توصیف ددیقي  ه از زباب و نظام ددیق صوتي آب به دسك  ساخك

زباب ش ر، تحلیلي دارند  ه آشنايي با آب در نقد صورت گرايي و ة اند، دربار داد 

 :های ايم تحلیل  بارتند از جنبه ميتر مهرك ساختاری حائز اهویك اس

 ر و زباب رايج ازباب ش ر اغلب درگیر  شا شي نهفته میاب ابدا ات زباني ش .7

 .های ش ری اسك روزگار او با سنك

آوايي، صر ي، نحوی،  :از جوله مختلفجدايي نايذير زباب ش ر دارای سطوح  .1

 .بالغي و هنری اسك

در توصیف ساختار زباني ش ر اسك زيرا روشم  يمآغازة آوايي، نقط یها ارزو .7

 .ها و حروف و  ايقاع و سازوارهای آوايي و موسیقايي اسك هونشیني و حضور وات ة  نند

سطوح مختلف زباب ش ر،  ماار  ردب آب بصورت يك ة رد  مطلوب برای مطاك  .1

و به هویم سیاق هر  شبكه درهر تنید  اسك، اجزاپ در ايم شبكه   اكیتي متداخل دارند

 .اند يك از  ناصر نیز به  نصرهای ديير واباته

ها غاكباً بر بار دالكتي ماتقیر و م نای داموسي آنها  در زباب ش ر، حضور وات  .5

 7333 ضل، �) .متور ز نیاك و مفهوم ضوني يا رمزی آنها از دوت بیشتری برخوردار اسك

 (31-31: م

 نقد ساختارگرایی در عمل

بر اساس نقد ساختارگرايانه، اند نوونه از ش ر سنتي و نو را تحلیل و بررسي  ا نوب

ها،  ناصر سبكي متم مشخص و يیوند متقابل آنها بررسي   نیر در ايم تحلیل مي

شود، آنچه در تحلیل سبكي متم ايم آثار اهویك دارد، درك توامیك متم اسك،  مي

محتوای سخم اسك، به  بارت ديير در شكل و ة سوية درك ايم توامیك، در برگیرند

يابیر  ه متم، يك  لیك وحدت يا ته اسك  ه به دو ب د شكل و  ها در مي ايم تحلیل

شود، در تحلیل  ناصر سبكي،  ودتاً  ناصری مورد توجه درار  محتوا تفكیك مي

 .گیرد  ه از باامد بااليي برخوردار اسك مي
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 :حافظ« ابریشم طرب»نقد ساختاري غزل 
           

 اددب ادادب اده هدر و رنداب صف ردب ردزدي بنیاد بي  ار ایاك نهاب  یش و شراب 

 نيشاد ر دگ انیم مهندس هیچ رد ك هد  مدمك يداد سپهر از و ادبيش دل ز گددر  

 ادديد دارد هدزار زارابده هداداند  ايدم از ارخ هد  مددار ابد  انهدزم البدانق ز 

 دباد و اسك بهوم و جوشید ردس اسهدز  تر یبش  ه زاب گیر ادب شرط به ددح 

 باد بر جر تخك ر ك اوب  ه اسك وادف  ه ر تند  اا  ي و  اووس  ه اسك آگه  ه 

  رهداد ديدد  خدوب از دمدد مدي الكده  ه بیندر مي هندوز  شیريدم  كب حادرت ز 

 ننهداد  ف ز مدي جام بشدد و بزاد تدا  ه دهدر و ايدي بدي بداناك الكه  ده ميدر 

 آبداد خراب ايم در نايدگ به رسیر ميدر شويدر خراب مدي ز انديدزم هد  بیا بیا 

 آبدداد ر دم آب و صدالدم بدداد نایددر سفددر و سیر هدب رادم ازتداج دهند نوي 

 شداد دل طرب ابريشر بر اندد باته هد  انگ اكهدن به ردمي حا ظ او ميیر ددح 

 

ة انديم موضوع اسك  ه از انديشة ايم غزل در بردارند :به غزل نگاه كلی( اكف

واحد و مضووب هنری و ادبي، به زباني ة ادبي واحدی نشأت گر ته اسك، ايم انديش

ای و تاريخي گريزی  موجز و ايهامي بیاب شد  اسك، شا ر هوچنیم به باورهای اسطور 

ادهای زمانه با زباني شا رانه و های نيراني آمیز از رويد زند، در ايم غزل، گرايش مي

 .آمیخته با نوادگرايي توصیف شد  اسك

: تر گفته شد انیم اسك واحدی  ه يیشة انديش: بافت موضوعی غزل( ب

و  ها يشيفتها و رازهای دردآمیزی آ ند  اسك، يي بردب به ايم  زندگاني از شيفتي

هووار  انیم بود  اسك  گردو روزگار  ارا  هآور و دكيیر  نند  نیاك  رازها، مالل

 .روی آورد« مي»بنابرايم برای به  راموشي سپردب ايم دردهای زمانه بايد به 

 ارسي هویم انديشه اسك،  يتأملاندرزی و  -يكي از محورهای اساسي ش ر غنايي

های اندگانه يروراند  و  ها و ويژگي واحد در ايم غزل، به ياری ايم جنبهة ايم انديش

 اسك نشاب داد  شد  

 های تاريخ و طبی ك  گر تم از آموخته  برت .7مشربِ خوشباشي . 1ب دِ رندی . 7
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هي  ه از راز ك موضو ي غزل درار گر ته اسك، گر ناصر سبكي در خدمك ايم با 

با تأسي به رنداب  آب راسپهر بر دل خورد ، از سوی مهندس سپهر گشودني نیاك، بايد 

نايذير زندگي و زمانه اسك،  آور نیاك، بلكه ويژگي اجتناب انقالب زمانه شيفتي. گشود

روزگار جوشید و بهوم و دباد نیز انیم بود  اسك، خا ي  ه ددح مي از آب تر یب 

بايد حاكي . يا ته آب ایزی اسك  ه از ايم شهرياراب و يیشینیاب بر جای ماند  اسك

ير رمز و راز زندگي يي برد، و سراناام ة آورد تا شايد در آب حاكك به گناینديير بدسك 

 .به آرامش دسك يا ك

گرو  نخاك با يك )بیك يكر و دوم . ها بندی بیك دسته: عناصر ساختاري غزل( ج

گرو  )های ششر و هفتر  بیك( گرو  دوم)های سوم و اهارم و ينار  بیك( مضووب واحد

 .ماتقل و آزادند یها كیبهای ب دی  و بیك( سوم

شود شا ر  غزل، با  نار نهادب  یش و نوو ينهاني و روی آوردب به رندی آغاز مي

 «هر اه باداباد»: اشار   رد  اسك« رندی»ای به مفهوم  خود با زباني  نايه

تا نوب يي نبرد    ه ( اهل ناوم)شا ر در بیك دوم مد ي اسك  ه هیچ مهندسي 

ناگشود  ماند  بنابرايم گر  نيراني از دل ( بند)آدمي دارد، ايم راز سپهر سر اه رازی با 

 .تواب گشود تواب گشود، گر  از دل مي بيشا، رندی آب اسك  ه اگر راز  لك را نوي

( ای بُ د تاريخي و اسطور )گذشتياب ة تاربة شا ر با بیك سوم، استدالكي بر ياي

آور باشد، هزاراب هزار مورد مشابه در  های روزگار نبايد شيفتي  ند دگرگوني مطرح مي

ها يیوسته اسك، بنابرايم شاياته اسك  ه ددح به شرط  گذشته روی داد  و به ا اانه

به دسك گر ك، ارا  ه خا ي  ه در تر یب (  برت بیم و  برت آموزة با ديد)ادب 

ني ما ي )جوشید بهوم و دباد اسك ة هايي دربار ددح به  ار گر ته شد  متضوم داناته

دباد  اايند و تخك  دانیر  اووس و  ي  ه نوي طور هواب( رینوش يمسر آناب ة از  اس

جوشید ايونه برباد ر ك نخواهیر داناك  ه بر سر ما نیز اه خواهد آمد، خاك زمیم، 

رويند  نايه از  هايي  ه از آب مي بارز نشاب دادب حارت و نا امي آدمي اسك، الكهة نوون

های ياياني غزل،  بنابر بیك... بر زمیم اكید  اسك( ها) رهاد ة اسك  ه از ديد ييها خوب

بايد هوچوب حا ظ، ددح را هنيامي در دسك گر ك  ه انگ ناكه  ند دل هنيامي شاد 

 .اسك  ه با نوای انگ نیز هورا  باشد
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بنیاد، صف رنداب، گر  زدل گشودب از   یش نهاب،  ار بي :عناصر سبكی غزل( د

ياد نكردب، انقالب زمانه، هزاراب هزار ا اانه ياد داشتم، ددح به شرط ادب گر تم،  سپهر

دباد، از  اووس آگا  نبودب، بر باد ر تم تخك جر،  ددح از  اسه سرجوشید، بهوم، و  ي

و ايي دهر، ز مي  حارت كب شیريم، الكه دمیدب از خوب ديد ، خبر داشتم الكه، بي

، به گنج رسیدب، خراب آباد، ناكه انگ، به ابريشر طرب خراب شدب، جام ز  ف ننهادب

 ....باته بودب دل شاد و

 دباد،  اووس، شیريم و  رهاد جوشید، بهوم،  ي: ای  ناصر سبكي تاريخي و اسطور  .7

 سپهر، زمانه، انقالب زمانه، ارخ:  ناصر سبكي تحول آمیز زمانه .1

 .انگ و طربمي،ددح، اسه،جام ،خراب،خراب آباد،:  ناصر سبكي غنايي،صو یانه .7

 

 خیام« قافله عمر»نقد ساختاري شعر 

 گدذرد مي  ادب  ودر دا لده ايم                                       

 گذرد مي طدرب با  ه دمي درياب

 خوری اه حريفاب  ردای غر سادي 

 گدذرد مي شب  ه را يیاكه آر يیش

 

موضوع  لي ايم ربا ي خیام  وتاهي  ور، شاد زياتم و : محتواي كلی رباعی( اكف

ايم محتوا بديم ترتیب در ربا ي نشاب داد  شد  . گريز از اندو  در ايم زندگي گذراسك

هايي توجه  م  ه ( دم)به آب كحظه ! گذرد شيفتا  ه زندگي انیم با شتاب مي: اسك

چه يس از مرم يیش به جای خوردب غر و اندو  آن! ای دوسك. گذرد با شادی مي

رود، زندگي آدمي بشتاب در گذر اسك  آيد به خوشي روی بیاور  ه زماب از دسك مي مي

ور شدب در اندو   آب بهر  جويد، و از غوطه یها امكابها و  اه بهتر  ه آدمي از ن وك

 .يرهیز  ند« ها شدباه خواهد »و « اراها»

گذشك : اندرزی دارد -يأملتبا ك ايم ربا ي، رنيي : بافت ساختاري رباعی( ب

های زندگي و شادی برانيیزی  ور به  برههة ای مانند شد  و هو  ور به گذر دا له

اياتد، رنج را  جای خود  های تودف شبانه دا له، هنيامي  ه دا له از حر ك باز مي كحظه
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های  راغك و ماندگاری  دهد، از ايم كحظه را به آرامش شادی برانيیز كحظه  راغك مي

 .دا له اناب بايد بهر  گر ك  ه شاياته اسك

 ه مطابق دا د  ساختاری ربا ي، سه بار تكرار « گذرد مي»اك اد  رديف   ار رد  وق

در ذهم اثری از گذرايي زندگي و دنیا بادي  -شود، آب هر در ساختار  وتا  ربا ي مي

 .ب گذراب را بخوريرگذرد، ارا بايد اندو  جها گذارد و نتیاه ايم اسك  ه حال  ه مي مي

غر ! اديس»و جوله سواكي، تنبیهي، توبیخي و ندايي، « ...درياب دمي  ه»  ل امری 

هوه  ضايي يديد « ... يیش آر يیاكه را»سپس   ل امری « ردای دیامك اه خوری؟

 .شناسیر ما آب را  ضايي خیامي مي آورند و مي

يا تم، با طرب گذراندب، دا له  ور،  اب گذشتم، دم در: عناصر سبكی رباعی( ج

 .غر  ردا نخوردب يیاكه يیش آوردب، سادي و گذشتم شب

 .خوردب و شتاب اسك تأسفتدا ي  نند  م اني شيفتي، «  اب»ة وات

دارند و بیانير مفاهیر  ه جنبه های ماازی شا رانه وهای طرب، غر، سادي و يیاك وات 

بیاني  -و نقش تصويری« دا له  ور»اضا ه تشبیهي . ربا ي خیام هاتندة نواديم شا ران

 .از نظر نقد ساختاری بایار در خور توجهند... آب و ت بیر  ردای دیامك، روز، روشنايي و 

بایار دابل توجه اسك، غر و طرب، دم و  ردا، غر و  ها تقابلدر ايم ربا ي  ار رد 

 .غوزدا،  ورو، دم،  ردا و شب يیاكة مي

در  ويژ  بههای نواديم  ناصر سبكي ايم ربا ي  ويژگي: عناصر نمادین رباعی( د

ايم ة اسك  يیاكه، نوو زندگي، سادي، ارائه دهندتر  تر و ملووس سادي، يیاكه و شب  یني

های روزانه، ماتي  نواد  ها و سختي نوو، شب، زماب  راغك آدمي، يس از  شوكش

 .زندگي تهي از غر و اندو 

 

 نقد ساختاري غزلی دیگر از حافظ
 

 مخور غر گلاتاب روزی شود احزاب  لبه  مخور غر  ن اب به بازآيد گويشته يوسف 

 مخور غر ساماب به بازآيد شوريد  سر ويم  مكم بد دل شود به حاكك غوديد  دل ای 

 مخور غر خوشخواب مرغ ای  شي سر در گل اتر  اوم تخك بر باز باشد  ور بهار گر 
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 مخور غر دوراب حال نباشد ساب يك واًيدا  نر ك ما مراد بر روزی دو گر گردوب دور 

 مخدور غر ينهاب های بازی يرد  اندر باشد  غیب سر از ای نه وادف اوب نومید مشو هاب 

 مخور غر ز طو اب  شتیباب اسك نوح را تو اوب  بر ندد هاتدي بنیاد  ندا سیدل ار دل ای 

 مخور غر مغیالب خار  ند گر ها سرزنش  ددم زد خواهي   به شوق به گر بیاباب در 

 مخور غر ياياب نیاك را  اب نیاك راهي هیچ  دب ی بس مقصد و اسك خطرناك بس منزل اه گر 

 مخور غر گرداب حال خدای داند مي جوله  ردیب ابرام و جاناب  ردك در ما حال 

 مخدور غر درآب درس و د دا وردت بود تا  تار های شب خلوت و  قر  نج در حا ظا 

 

ريخي و ايم غزل زيبا اشر اندازی از انديم موضوع تا: نگاه كلی به غزل (اكف

گیرند  ه حا ظ  شد  ه از انديشه ادبي واحدی نشأت ميميديني را برای ما به تصوير 

 رد  اسك و  [5/اكشرح]  َإِبَ مَعَ اكْ ُاْرِ يُاْراً آب انديشه را از  الم وحي از آيه شريفه 

ما گويای ايم مطلب اسك  ه ياياب هر سختي و دشواری راحتي و مضووب آيه برای 

آسايش اسك، ايم باور امید بخش در دل هر انااني  ه با درآب انس دارد وجود دارد، 

خداوند نیز آب را به صراحك در  تاب آسواني خود آورد  اسك، شا ر به برخي 

و ( ع) حضرت ابراهیرو ( ع) رت يوسفهای  لر تاريخي و ديني از دبیل حضشخصیك

های خود را  ه نشأت گر ته از درآب اسك را با حا ظ انديشه. اشار  دارد( ع) حضرت نوح

 . شدزيبايي خاصي برای ما به تصوير مي

گشايش و ) هواب طور  ه اشار  شد انديشه واحد غزل: بافت موضوعی غزل( ب

تاربیات زندگي خود  ه با  آب را ه آدمي ( راحتي در ياياب هر سختي و دشواری اسك

آمیخته با تو ل بر خدای مت ال اسك را خواهد ديد، بنابرايم هر گا  در سختي گر تار 

 ند و اياتادگي و امید شود به خداوند متو ل مينا شد به جای اينكه زود خاته و 

بایار  ه از  یها رنج ند، هواب طور  ه خداوند برای يیامبراب خود ب د از يايداری مي

 .طرف دشوناب خود ديدند گشايشي باي  راتر از ذهم آدمي برايشاب  راهر  ردند

 ه مطابق با دا د  ساختاری دصید  و غزل آمد ، در ذهم « غر مخور»تكرار   ل امر 

گذارد و نتیاه آب راحتي ب د سختي اسك، خوانند  اثری مثبك و امید بخش به جای مي

يوسف گر گشته باز آيد به  ن اب،   به »تنبیهي از دبیل   شا ر هوچنینم با جوالت
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احزاب شود روزی گلاتاب، ای دل غوديد  حاكك به شود دال بد مكم، ويم سر شوريد  

 . ندواری را در انااب ايااد مينهايك امید« باز آيد به ساماب

و با به جويد های خداوند مدد ميشا ر برای بهتر ماار  ردب انديشه خود از نشانه

خواب آب  ه يس تصوير  شیدب  صل سرسبز بهار با گل و گیا ، بلبالب و يرندگاب آواز 

تريم دهد، برای مخاطب خود ديير مااكي را برای  رروح زماتاب روی مياز سرما بي

 .گذاردهای شا ر  ه نشأت گر ته از درآب اسك، بادي نويشك و ترديد در باور انديشه

به  آب راتواب با بررسي ابیات غزل و روابط بیم آنها مي: غزل عناصر ساختاري( ج

شود، و گرو  دوم اول و دوم مي یها كیبانديم دسته تقایر  رد، گرو  اول  ه شامل 

ابیات دبل را به نو ي های  سوم و اهارم و ينار اسك  ه انديشه یها كیبدر بر گیرند  

اما بیك ششر به تنهايي در گرو  سوم  ند، از آب برای مخاطب ملووس ميتر  متفاوت

 یها كیبگريزی زد  اسك، و ( ع) درار دارد  ه به شخصیك تاريخي و ديني حضرت نوح

 .نهر و دهر در گرو  ينار درار دارند یها كیبهفتر و هشتر در گرو  اهارم و 

 اشار ( ع) شا ر در مصراع اول از بیك اول به داستاب گر شدب حضرت يوسف

اناام به  ن اب و نزد يدر خويش باز گشك و در مصراع دوم از هویم بیك سر ند  ه  مي

توسط نورود ستوكار اشار  دارد  ه به إذب اكهي آب ( ع) به آتش ا كندب حضرت ابراهیر

را  ها لیتوثآتش سوزاب به گلاتاني خرّم برای حضرت تبديل شد، در وادع شا ر بهتريم 

هویم بیك به  ار برد  اما ابیات ديير را برای  برای ماار  ردب انديشه غزل خود در

بهتر در  ردب مخاطب خود آورد  اسك، حا ظ در بیك دوم به انااب رنج ديد  و 

گويد  ه به دل خود بد را  مد   ه شرايط دگرگوب يردازد و به او مي مي اندوهيیم

 .مباو میاندوهيخواهد شد و بهبودی در را  اسك يس 

بهار  ور، تخك اوم، اتر گل و مرغ »از دبیل   ييها بیتر با  حا ظ در بیك سوم

 شد تا  صل بهار را با جزئیاتش برای خوانند  اش ارو به تصوير مي« خوشخواب

 یها كیبدر . تر انديشه غزل را درك  ند و باورو را بر آب ا زايش دهدخوانند  راحك

: گويد ند و مياهارم و ينار بار ديير شا ر انديشه غزل خود را به نوع ديير مطرح مي

در حال گردو و دگرگوني اسك يس صبر يیشه  م  ه هوانا  دائواًزمیم گرد اسك و 

خداوند برای بندگاب صبور خود، حیر و نیكي را از يشك يرد  و سرّ ينهاب، هرگا   ه 
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يذيری آشكار از  الم وحي در بیك ششر با تأثیر.  رد زمانش  را برسد آشكار خواهد

و  شتي او  ه مناي ( ع) آورد و به داستاب حضرت نوحاستدالكي زيبا از درآب را مي

حضرت و يارانش در برابر سیل و طو اب سهويیني  ه از جانب خداوند برای غذاب دوم 

شود برای بد اراب يادآور مي رود آمد  اشار  دارد  ه هر  برت آموزی را ( ع) بد ار نوح

به يكي از   در بیك هفتر. آوردو هر ناات و رهايي را برای يرهیز اراب به میاب مي

آرزوهای هر مالواني اشار  دارد  ه هواب زيارت خانه خداسك و اوب در گذشته 

       رسا های طادكيای يیاد  و تحول سختي م ووالً باماا رت بایار دشوار بود و 

 ردند و حتي به گرم و بدوب آب سفر مي یها ابابیبيیوودند و حتي انديم ما  در مي

ريم نوع خار اسك و اكبته جنبه اساطیری نیز دارد تم تتحول درد خار مغیالب  ه سخك

     را به شوق ديدار يار به جاب  ها يسختدهد، ايم ماا ر  اشق خداوند هوه ايم مي

هر اند  ه سرمنزل مقصود بایار دور اسك اما : گويديحا ظ در بیك هشتر م. خريدمي

شا ر در بیك نهر به دكداری . هیچ را  دور و درازی نیاك  ه سراجام نداشته باشد

 دط اًگويد  ه خداوند ناظر بر  لیه ر تار و  ردار ماسك و يردازد و بدو ميمخاطب مي

برای آنهايي  ه در مایر اكهي گام بر دارند ياداو و آسايش درار داد  اسك، سراناام 

تار و تاريك اشار  دارد  ه در  یها شبحا ظ در بیا دهر  ه بیك ياياني غزل اسك به 

     يرداخته و آنها را با خواندب د ا و درآب سپری آنها با خدای خود به راز و نیاز مي

 . نديانديد  د وت مي ا والب شك مخاطب خود را به ايم  رد  اسك و بدومي

 لبه احزاب، دل غر ديد ، سر شوريد ، سیل  نا، خار مغیالب، : عناصر سبكی (د

 .تار و درس درآب یها شبحال گردوب،  قر، 

و ( ع) ،  ن اب، حضرت ابراهیر(ع) حضرت يوسف:  ناصر سبكي تاريخي و ديني .7

 (.ع) حضرت نوح

بااماب، دور گردوب، يكااب نباشد، : آمیز و بیانير دگرگونيول ناصر سبكي تح .1

 دوراب، حال گرداب

بهار  ور، تخك اوم، اتر گل، مرغ :  ناصر سبكي برگر ته از طبی ك .7

 .خوشخواب، سیل و طو اب

 .  به، د ا و درس درآب:  ناصر سبكي ديني و مذهبي .1
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 نتیجه

غزل از حا ظ و يك ربا ي از خیام بر مبنای نيرو و تحلیل ساختاری  دوبا بررسي  

ش ری  ه در داكب و يیكر  ش ر بارزتريم های  ش ر، ادبیات و زبانشناسي و تحلیل داد 

شاخصه آب اسك، به نتاياي در حوز  نقد ساختاری متم دسك يا تیر و از منظر يك 

ر زباب ش ر و ساختار زباني مورد منتقد ساختارگرا تالو  ردير تا هوه جوانب را د

ا  با تحلیل و نداز  لي از غزل را ذ ر  ردير آنينخاك يك اشر ا. درار دهیر بررسي

بررسي غزل،  ناصر سبكي متم را مشخص نوود  و يیوند متقابل آنها را بررسي  ردير و 

يرداختیر در  نار آب به توامیك متم دسك يا تیر سپس به تحلیل با ك موضو ي ش ر 

و انديشه واحدی را  ه شا ر به دنبال آب بود را استخراج  ردير و ايونيي درار گر تم 

، سپس  ناصر ايم  ناصر در خدمك با ك موضو ي غزل را مورد  نكاو درار دادير

بندی  ردير و با شرح مختصری از ابیات و ساختاری غزل را در انديم گرو  تقایر

های اندگانه اشار   ردير، آنيا   ناصر سبكي غزل دسته ايونيي درار گر تم آنها در

را در داكب انديم تر یب زيبا و مفهومي  ه در غزكیات حا ظ و خیام به  ار ر ته بود را 

آمیز زمانه، غنايي، ای، تحولذ ر  ردير و در ياياب  ناصر سبكي، تاريخي، ديني، اسطور 

 .صو یانه و نواديم را ياد آور شدير

ير  ه شا ر در بیك نخاك هنيامي  ه نووددر ياياب با بررسي اش ار مشاهد  

 یها روو ند و به دنبال مي آب را ند تا ياياب ش ر خود ای را مطرح ميانديشه

گوناگوني س ي دارد انديشه ادبي واحد خود را متذ ر شود  ه در ايم امر حا ظ بایار 

. آشكارا مشاهد   ردير آب را« ابريشر طرب»مو ق بود ، هواب گونه  ه در بررسي غزل

به خوو « مي، طرب، غر مخور، دا له  ور، گردوب»با استخراج واتگاني خاص از دبیل 

بردير، با بررسي جاييا  زندگي و رهايي از مشكالت يي ادامهبیم بودب ايم دو شا ر به 

از واتگاب  شا ر دوايم  لوات در ساختار ش ر و م اني آنها در يا تیر  ه منظور ايم 

آب م اني مرسوم و  امیانه نیاك بلكه « مي، طرب، سادي، شراب، جام، ساغر و جر ه»

تواند آرام بيیرد ای هاتند  ه شا ر تنها با  وك آنها ميگونه و  ار انهآنها واتگاني رمز

 .و غر و اندو  دنیا را به  راموشي باپارد و در را  حق ددم بردارد تا به  وال برسد
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