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 چکیده

يکمی از ازاارهمای م م  م مر  در دانما مانا نانمی و ن م   نشمینیجانشینی وهم  محورهای يةنظر

زررنی ادزیما  زه ويژه  در کشف ماانی درونی در ناختارهای ززانی، ويژه یفرمالیستی انت که کارکرد

ال ين يکی از  ماعران نموگرای مااصمر در علی  مسمحم  .داردهای ادزی مؤلفان آن مااصر و نوگرايی

-تصموير دنت زه ،عناصر کالمهای نوين ارتباط میان ادزیا  م اومت لبنان انت که زا خلق  یوه ةعرص

 الم ين، م المةهای چن  اليه در  ار  ممسها و تنانبزا توجه زه پیچی گی .يبا زده انتهای زآفرينی

محور جانشمینی و را زا تکیه زر دو « النازلون علی الريح»  ةیحاضر نای دارد عناصر زيبا ناختی در قص

ال ين کشف روازط مانايی ن فته در اين اثر ادزی، نمادهای ازتکاری  مس تا زا نشینی انتخراج نماي ه 

 میای از نموی دي مر ممورد ايران از يک نو، و فرهنگ انالمی م  را کشف و میاان ارتباط آن زا تاريخ

ها در انتخاب واژگان و ترکیب و تلفیق آنال ين زا  مس ده  کهزحث نشان می ةواکاوی قرار ده . نتیج

های پیچی ه و دلپذيری را زا انتفاده از اي ام تنانمب، مراعما  تنانب ،نشینیمحورهای جانشینی و ه 

و زرای نخستین زار و زما انمتفاده از نمادهمای تماريخ ايمران،  نظیر، انتااره و کنايه زه وجود آورده انت

ريح و ذزمح،  زرگرفته از فرهنگ قرآنی و حمانة کرزال، همچونازتکاری همچون زنوزیا، در کنار نمادهای 

 انالمی را زه نمايا گذا ته انت. نی گی فرهنگ عرزی م ايرانی م تاوج در ه 
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 . مقدمه1

زما توجمه ای در کیفیت خوانا متن دارد. ن   ادزی جاي اه ويژه، امروزه در ادزیا  مااصر

زر همین اناس ن   ادزمی زمرای کنکماش آثمار  ،دگیرمتن ادزی از ززان ز ره میزه اينکه 

همای لمذا زما تکیمه زمر نظريمه جسمته انمت نمود زسمیار  نانی های ززاناز يافتهادزی 

ممتن ادزمی را ممورد تحلیما قمرار داده و توان، يک  نانی، در زسیاری از موارد میززان

تر متن، میاان زيبمايی  نانمی ادزمی آن را نیما عالوه زر دنتیازی زه ف   دقیق و عمیق

 ننجی .

 نانی پس از تحوال  نا ی از رنسانس در اروپا در اواخمر قمرن نموزده  و پمس از ززان

 همای علممی پیونمتر ته زه جرگة (1915-1857)« فردينان دو نونور»انتشار نظريا  
 .(413: 1385)روزینا، 

رهما  م ه و  گرايی تونط نونور، ن م های مبتنمی زمر فمرامتنگیری صور زا  کا

 محور روی آوردن .ناق ان زه ن  های متن

ود خ حساس و زران یخت ی زلکه زر پاية چارچوبهای ادزی را نه زر اناس اها متنآن

های در ح ی ت توجه فرمالیست .(9-8: 1381م، )علوی م   دادن متن مورد زررنی قرار می

 ود و آنان فمرم و هايی زوده انت که موجب ادزی   ن اثر ادزی میروس تن ا زه ويژگی

 .(53: 1380)صفوی،  دانستن اثر را از محتوا ج ا می  کا

، در ن ايت اين جنبا زا ص ور حکمی از نوی انتالین زه پايان رنی . اما پمس از آن

 نانان نر ناس از جملمه روممن پراک که در دهة نوم اين قرن زا همراهی ززانحل ة 

گرايی رونمی تشمکیا  م ه زمود زمه گسمترش مباحمث صمور  (1982-1896)ياکوزسن 

های ن م  نماختارگرايی زنیمان ن ماده و و ز ين ترتیب پايه (290: 1385)مکاريک، پرداخت 

 .(48 :1378 )م  ادی، گرايی زه ناختارگرايی ناديک    صور

دان  کمه ارزش من  میگرا، ززان را ناختاری نظام ناس صور نونور زه عنوان ززان

هر واح  آن تازع ارزش واح های دي ر انت. زر اناس اين نوع ن رش وی زرای نخستین 

 .نشینی را در ززان کشف کردوجود دو محور قائ  جانشینی و ه زار 

جمای ايمن دو زمه ها رومن ياکوزسن هممین نظريمه را ممورد زماززینی قمرار داد و زا 

او زمما  .(39: 1982)ياکوزسممن،  انممتفاده کممرد« ترکیممب»و « انتخمماب»اصمم ال  از واژگممان 

کن  کمه توصمیف ثیر  اری ززان را توضیح داده و زیان میگیری از نظرية نونور تأز ره

-)محمور هم و نحموی  )محمور جانشمینی(عناصر ناختاری  ار در نه ن ح آوايی، واژگانی 

 .(188: 1381)علوی م  م،  گیردصور  مینشینی( 
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گانی و نحوی انتخاب   ه انمت، ن ح واژ ،فوق زین ن و  نه گانةدر اين م اله از 

عنصر ضمروری »گوي : می ثیر  اری ززانياکوزسن خود در خصوص تأ ،که از يک نوچرا

و از نموی دي مر  .(35: 1983)ياکوزسمن،  «انتخاب و ترکیمب انمت در هر اثر  اری قاع ة

ای انمت کمه در ن م  و تحلیما ادزیمت آن، ال ين زه گونهعلی  مسماهیت ا اار محم 

 نشینی و جانشینی کارکرد منانبی دارد. محور ه 

همای ززمانی، زمه ق مب زسمتن نظريمة کمارآن انت تا زما زمهپژوها حاضر زه دنبال 

 های زير پانخ گوي :پرنا

نشینی، همر ، زا توجه زه محورهای جانشینی و ه «النازلون علی الريح» . در قصی ة1

 کنن ؟يک از اجاای کالم چه مانا و مف ومی پی ا می

  اعر چ ونه در محورهای اف ی و عمودی متن، تولی  مانی کرده انت؟ .2

نشینی در کشف رماهای تاريخی و نمادهای ازتکاری کارکرد محور جانشینی و ه  .3

 ال ين چیست؟محم علی  مس

محورهای  نوين زوده و نظريةزسیاری از مباحث ن  ی  آنجا که ن   فرمالیستی پاية از

نشینی ياکوزسن نیا ن ا م می در کشف و تحلیا متن مااصر دارد، و از جانشینی و ه 

ادزیا  پايم اری انمت،  ال ين نیا از  اعران مااصر تأثیرگذار در عرصة مس نوی دي ر

ه را های مرتبط زا اين م المپژوها هايی صور  گرفته انت  لذادر هر دو زمینه پژوها

 مجاا ت سی  کرد: توان زه دو حوزةمی

عبارتن   ال ينعلی  مسا اار محم  در حی ةگرفته های صور زرخی پژوها الف:

 :از

زررنمی نمادهما در  مار »خمود زما عنموان  نامة( در پايان1392) ، ناهی جمشی ی -

انمتخراج نمادهمايی پرداختمه  «الم ينعلی  ممساری لبنان زا تکیه زر ا اار محم پاي 

ف رنمتی از  و زا ارائمة کنن تمام  اعران نوگرای مااصر از آن انتفاده می انت که ت ريباً

   عرزی زیان کرده انت. مااصر واژگان نمادين، مانا و مف وم آن را در ادزیا  

روازط زینامتنی » کار نانی ار   خود زا عنوان: نامة( در پايان1393) ، زهراغالمی -

زمه  «ال ين و نی حسمن حسمینیعرزی و فارنی، محم علی  مسرآن در  ار مااصر ق

   ی در ا اار دو  اعر منتخب پرداخته انت.تحلیا ت بی ی مفاهی  قرآن

زررنی ت بی ی  مار » خود زا عنوان نامةدر پايان (،1392اصا رکن آزادی، لیلی ) -

زمه زررنمی  ه صمور  محتموايیزم« ال ين و قیصمر اممین پمور مسعلی م اومت محم 
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ای م المهخته انت. همچنین نويسن ه، در ت بی ی عناصر م اومت در ا اار دو  اعر پردا

زسمترهای م اوممت در »( زما عنموان 1395آزمادی، نامه )اصا رکنمستخرج از اين پايان

، نه نمونه از نمادهای م اومت، از جمله وطن، طبیامت و «ال ينا اار محم علی  مس

 در  ار دو  اعر زررنی کرده انت. را های ملیارزش

-محورهمای جانشمینی و هم ی ن    ار زر انماس نظريمههای مرتبط زا پژوها ب:

 نشینی:

در  خمود ناممةم الة مستخرج از پاياندر  (2006)  حالب نورال  ی، در ززان عرزی  -

، نظريما  مختلمف زررنی ن ح آوايی نظريه ياکوزسمن در ديموان فجمر النم یخصوص 

ن ح نحوی و  نشینی را ز ون پرداختن زهمحور جانشینی و ه  جمله نظريةياکوزسن از 

 در ا اار منتخب مورد زررنی قرار داده انت.واژگانی 

 در ززان فارنی نیا م االتی مرتبط، زا عناوين زير زه چاپ رنی ه انت: 

 ،«روش ياکوزسمن ن   و تحلیا غالی از نا ی زر پاية»(: 1388اهلل )فاروقی، جلیا -

از جملمه همای آوايمی، و روش ياکوزسن، زنجیره زا تکیه زر ن   ناختارگرا م اله نويسن ة

ها و ارتباط عناصر آوايی، مونی ايی و مانايی را ممورد ها، واژهمونی ی حروف، تکرار واج

  قرار داده انت.  زررنی

نويسمن ه در ايمن . «پمورتنانب هنری در  ار قیصمر امین»(: 1389نوری، زهرا ) - 

 نشینی و جانشمینی ج مت اثبما  وحم   و انسمجام  ماری در آثماره  از نظرية م اله

 پور انتفاده کرده انت.امین

زما زکريما تمامر « وجمه ال ممر»دانتان  تحلیا ناختاری»: (1392نورد، مري  )دريا -

های دانمتان پیچی گینويسن ه در اين م اله، «. نشینیتکیه زر دو  محور جانشینی و ه 

 کن .های ارتباطی، زرای مخاطب حا و فصا میمذکور را زا کشف زنجیره

الم ين زمر ای زا موضموع ن م  آثمار  ممس ايان ذکر انت که هیچ پیشینهدر پايان 

، ياکوزسمن نشمینی و جانشمینیه  های رونی، از جمله نظريةفرمالیستاناس نظريا  

 رود.پژوها حاضر نو و از اعی زه  مار می ،صور  ن رفته انت. زه همین ج ت

مرزموط زمه جاي ماه ای انت که از يمک ج مت دو نويه پژوها حاضر دارای اهمیت

های ززانی در ق ب نظیر نظريةی دي ر زه کارکرد زیال ين زوده و از نومحم علی  مس

- ود. در خصموص جاي ماه محمم علی  ممسکشف مانای ا اار اين  اعر، مرزوط می

و  « ماعران جنموب»یالدی گروهی از  اعران مونوم زمه م 70 در دهةال ين زاي  گفت: 
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  ن  که تحولی انانی را در  ار م اومت و ادزیا  پايم اری  اعران نسا نوم ماروف 

-ززان عرزی زه وجود آوردن . اين گروه  ار م اومت را در قالبی ج ي  و نبکی نوين می

 رود. آنان زه  مار می نیا از زمرة (1942)ال ين علی  مسنرودن  و محم 

ز وی زمه چماپ  ماری ا مجموعمة 19 اعران پر کاری انت کمه  اين  اعر لبنانی از

م متمرين  نام دارد که عصارة« لون علی الريحالناز» اری وی  رنی ه و آخرين مجموعة

 م اومت در آن ريخته   ه انت. اش در زمینةتجرزیا   اری

ضمامین قرآنمی، کارگیری عناصر مذهبی نظیر اقتبماس از تامازیر و مال ين زا زه مس

زمرای تابیمر از عواطمف ممذهبی  ازم اعا  ادزمیگیمری از زرتمرين مفاهی   یای، وز ره

 . (35: 1368)زی ج،  از دي ر  اعران متمايا نموده انتمکتب تشیع، خود را  مخصوصاً

، عجمین  میایهنگ انالمی م ا تراک فر هايی چونمؤلفهزا توجه زه م الب فوق، 

گ ايرانمی و ازتکمار زما فرهنم  ماعرآ منايی  ،ال ين زا مفاهی  پاي اری  ن ا اار  مس

همای ده  که مارفمی تفکمرا  و کشمف اليمهنشان می، هم ی ايرانیرماهای تاريخی م 

های ادزی همر دو فرهنمگ ای در میان پژوهاافکار اين  اعر، جاي اه ويژه ا اار و پن ان

محورهمای جانشمینی و  ، نظريمةنیا  نانیدر میان نظريا  مختلف ززان .خواه  دا ت

 رود.های فوق زه  مار میترين ازاار زرای کشف مؤلفهبنشینی منانه 
 

 الدین  نشینی و جانشینی در فهم اشعار محمدعلی شمس. جایگاه محور هم2

ال ين زیا از آنکه زه قالب و نبک  ار توجه دا مته زا م ، گماينا محم علی  مس

داده و زه همین ج ت واژگان زرای ال ای هر چه ز تر مفاهی  را در مرکا توجه خود قرار 

المب نمو دارم  نراي ، هم  ا مااری زما قمن ه   ار موزون و دارای قافیه می»گوي : می

، جحما )خلیما« کن انتخاب میچه قصی ه ديکته کن ، چراکه من  اعری آزاد هست  و آن

جاي ماه م ممی دارد و وی  ين المپردازی در  ار  ممس. همچنین عنصر خیال(8: 1999

ممن در ا ماارم ح ی مت را ممناکس »گوي : کارگیری اين عنصر در  ارش میزه درزارة

ايمن  .)هممان( «کن یا خود را زر آن پیشن اد میده  و تخکن ، زلکه آن را تغییر مینمی

کارگیری ن   فرمالیستی زه ويژه محورهای ده  که قازلیت زهها زه خوزی نشان میويژگی

 ود. پیونم های کالممی در ال ين زه وفور دي ه مینشینی و جانشینی در ا اار  مسه 

همايی ای رق  خورده انت که قصماي  وی را نر مار از تنانمبال ين زه گونه ار  مس

زه همین دلیا انمت کمه  که نبب زيبايی در ناخت و صور  متن انت وپیچی ه کرده 
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زه فرهنگ  راجاهال ين، تن ا زا من مات   انت ف   و درک ا اار  مسعلی م  ی زيتو

 (.8: 1996 )زيتون،  ودلغت حاصا نمی

اما چون حسانیت زيادی زرای انتخاب ا ماارش   نرودا اار زيادی می ال ين مس

کرد چن ان از پخت ی و کمال زرخموردار نیسمتن ، قصاي ی را که فکر می ،دادزه خرج می

-قصاي ی ممی»گوي : نسبت زه انتخاب واژگان میکرد. وی در مورد حسانیت حذف می

، من از کمودکی ن مران نمودمزردم و يا در مکانی مخفی میرا يا از زین میها نو ت  و آن

  ه انت يکی از م متمرين همین ويژگی انت که موجب  .(2009)جازر،  «و  کاک زودم

ال ين انسجام و وح    اری زا   و زمرای ن م  ی ا اار  مسهاترين ويژگیو زرجسته

 نشینی و جانشینی کارکرد منانبی دا ته زا  . آثار وی محور ه 

زه طور کلی تنانب يا هارمونی کالم، حاصا ارتباط میان اجماای کمالم در دو محمور 

توان زر اناس ايمن دو نموع راز مه، نموع نشینی و جانشینی انت و زه همین علت میه 

زمه طمور دي مر علمت اينکمه ال ين را زررنمی نممود. از نموی ها در ا اار  مستنانب

زرای تحلیا در اين م اله انتخماب  م ه آن انمت « النازلون علی الريح» مشخص قصی ة

گذاری  م ه انمت. آخرين قصی ه در ديوانی انت که زا همین عنوان نام ،که اين قصی ه

ال ين زوده و زمه هممین دلیما ه کارهای اخیر  مساز جمل « النازلون علی الريح»ديوان 

های فرهن ی اين  ماعر رو زمرو تجرزه  اری و ان وخته چن  دهة رةدر اين ديوان زا عصا

 هستی .
 

 نشینی و جانشینیمحور هم. 3

انمت کمه  یاز جملمه اصم الحات "«ینینشممحور ه »و   «ینیمحور جانش»دو اص ال  

 یهاناممهدر درس یسیئ ناس نوززان (1857مم1913) «دو نونور نانيفرد»زار  نینخست

هما و ق مب ا تج ي  نظر در اين رويکمرد، نظريمة. ياکوزسن زخود زه کار زرد ی نانززان

 ، مودگفتمه ممی« يالت اا   ةنظری »ارزی که در ززان عرزی زم ان ارزی را م ر  کرد. ه ه 

هما مرزموط زمه ق ب نظريةاما  .(37: 2010)کمارتر،  همان زررنی ززان در ن ح آوايی انت

 .(81: 1982)ياکوزسن،  همنشینی و جانشینی انته زر محور انتااره و مجاز زا تکی

توان گفت محور همنشینی همان محور اف ی کالم انت کمه اجماای زه زیان ناده می

کننم . امما محمور همنشمینی زرقمرار ممی ر آن زا يک ي ر همنشمین  م ه، راز مةکالم د

 ون  و میجانشینی، محور عمودی کالم و میان واح هايی انت که زه جای ه  انتخاب 

زه عنوان مثمال  .(28-27: 1380)صفوی،  آورن تری را زه وجود میدر همان ن ح واح  تازه
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کیب  م ه کلما  در محور اف ی زا يک ي ر تر« کشتی نريع از دريا عبور کرد» در جملة

تموان زمه جمای ان . اين همان محور همنشینی انت، حال ممیو يک پیام را تشکیا داده

-ممی« زا  تاب»انتفاده کرد. يانی در محور عمودی « زا  تاب» ةماز کل« نريع» کلمة

  ود. « نريع»توان  جاي اين 

را زه کار زبمري ، در ح ی مت کشمتی را «  کافت»فاا « عبور کرد»اگر زه جای فاا 

اما مشبه حمذف  م ه و مشمبه زمه    کاف اي  که دريا را میزه  یئی زرن ه تشبیه کرده

سن زه همین علت محور جانشینی را کمه مبتنمی زمر  مباهت جاي اين   ه انت. ياکوز

)ازمو  کنم را مخمتص آفمرينا  مار تل می ممی انت، ق ب ناخت انتااره دانسته و آن

البته منظور از انتااره تمام انواعی انمت کمه زما جانشمینی، پیمام را  .(23: 1997الام وس، 

ترتیمب نمماد، رمما،  دارد. زم ينان یا کرده و ذهن مخاطمب را زمه کنکماش وا ممیخیال

 پارادوکس، تضاد، قناع و دي ر صور خیالی ززان نیا حاصا محور جانشینی هستن .

زا توجمه زمه  ،انتفاده کنی « ناخ ا» از واژة« کشتی»حال اگر در جملة فوق زه جای 

توان دريافت که ناخم ا کمه نموار زمر محور همنشینی و نوع ارتباط کلما  زا يک ي ر می

 کلی مجازی زه کمار گرفتمه  م ه انمت. زمه هممین ج مت انمت کمه کشتی انت زه 

ياکوزسن محور همنشینی را که مبتنی زر مجاور  و ترکیب انت، ق ب ناخت مجماز و 

 هيمآرا نيکارزرد ا «مجاز»که م صود از   يیفاایاز این حیتوض نيزر ا دان .مخصوص نثر می

 یانت که وقت نينا، منظور ادر ما ی  زلکه زا توناستیآن ن یخاص و اص الح یزه مان

، زمه رنم یگیکنمار هم  قمرار م «ینینشمحور ه »در  «بیترک»زه هن ام  یواژگان ايواژه 

کنن  که زمه درک ز تمر ممتن یخاص افاده م ی، مف ومیوارهمج اي يیمانا یخاطر ت اع

 کنن . یکمک م
 

 جانشینینشینی و محور هم بر پایة« النازلون علی الریح» . تحلیل قصیدة4

دو  ايمن يی. از آنجما کمه جم اانت اکوزسني ةينظر زر اناس قصی ه نيدر ا ایتحل ةوی 

 کيمد وار انت و رونم  خموانا را زمه تکمرار م مزما ناد  ريدکياز  ی ناختمحور ززان

 .گیردقرار  یمورد زررن، زه موازا  يک ي ر هر دو محور تالش   ه انت کن ،یم

  نظیمر و کارگیری مراعماآن انت که زه« النازلون علی الريح»  اخصة اصلی قصی ة

های هنمری مختلمف را زمه وجمود آورده های متا دی از تنانباي ام تنانب در آن اليه

گنج   لذا زه تبیین و تحلیما چنم  نمونمه ها در اين م اله نمیانت که واکاوی تمام آن

  ود. زسن ه می
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صمنات مراعما  نظیمر يما تنانمب، ارتبماط و » ت کهدر مورد اين آراية ادزی زاي  گف

يمی از يمک کما گرفته   ه در کمالم، از آن ج مت کمه اجااکارهای زهتنانبی میان واژه

 .(107: 1388) میسا،  «کن میهستن ، ايجاد 

همای يمک نمازی واژهنشینو هم « آيیه »زا  نانی اين صنات از دي گاه عل  ززان

: 1380)صمفوی،  کنم نشینی عما میزر روی محور ه مانايی تاريف   ه انت که  حوزة

135). 

ف مط »اي ام تنانب نیا چنانکه در عل  ز يع تاريف   ه انمت، هن مامی انمت کمه 

ز حضور دا ته زا  ، اما مانی غايب زا کلمه يما کلمماتی ايکی از دو مانی کلمه در کالم 

 نانمی، ايمن علم  ززان از نظمر .(128: 1388) میسما، « کالم راز ه و تنانب دا ته زا  

 نشینی و جانشینی قازا تح ق انت.صنات در هر دو محور ه 

 همای پیچیم ه در قصمی ةواکماوی تنانمبزمه ، در اداممه پس از توضیحا  ارائه   ه

 : ودپرداخته میال ين  مس

 اول: . نمونة1-4

َ َى ا رريَنارر ن  نَ  َنازررُونا ع رر   َناع رر نهَنأ شررَه م  َ /ش  رر ن  ا    /ِفن رر   نَر  رر َ  ناز ررُهَن /ن ش  هنمن رر ن    َأ ِ  أ  ق ررو  نَ /  ر 
َ   نبرررررُ نن  ررررركَر مررررُ   رررر َبن ُ ىه ز    َشُ َن / ملَ   رررررا   عن /انر م  رررررف رررر َر ررررر  َناشن رررر   َح عصن َثَُتهررررر    مُلَنصرررررُ ح

 .(163 :2013ال ين، ) مس

گستردن   لوارهايشان  /د تهای پیکر ان را در تکه /فرودآين گان زر زاد، گستردن 

مان ة عما  و کرامتشمان رو من آتششان را زا زاقی /و  لوارهای زنان و فرزن انشان را /را

کردن / و آرام ن رفتن / چشمانشان زه جايی خیره   ه انت کمه زماد  ممال از آنجما زمه 

 وزد.تن ی می

و زه همین علمت ز نظر ززانی و مف وم،  اه زیت قصی ه زه  مار آم ه نخستین ف ره ا

اطالق   ه انت. « النازلون علی الريح»زلکه زر کا ديوان، نام  ،تن ا زر قصی هانت که نه

نشینی و جانشینی در اين عبار  از همان ازت ای اثمر، خواننم ه را غمافل یر محورهای ه 

 کن  که تمام ماادال  مامول ذهمن مخاطمب رازرو میای روکرده و او را زا مف وم دوگانه

يمای پمرواز، احسماس یمی چون رؤ، مفاه)زاد(« ريح» زا  نی ن واژةزن   چراکه زر ه  می

 ود. اما در اينجما ها و مشکال  زه ذهن متبادر میآزادی، نااد ، نبکی و رهايی از غ 

زرعکس زوده و زاد زاعث فرود زر روی يک ن ح و حتمی نم وط در پرت ماه  جريان کامالً

ه  زه مانای زاد و ه  زه مانای پیمروزی و « رو » از مادة« ريح» ود. در ززان عرزی می
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، «النمازلون» غلبه انت. اما محور همنشینی و تنانمبی کمه میمان ايمن کلممه و واژگمان

و کلمما  زيماد دي مری کمه در نرانمر )آتا زرافروختن ( « وق وا النارأ»، «الاراء»، «نشر»

ر آوارگمی، قتما و زمی نمرپناهی قصی ه زرای ال ای احساس تلخ حمان در م ازما تصموي

دهم  مانمای ريمح در ايمن نظمام ای انت کمه نشمان ممیصارفه گرفته   ه، قرينةکارزه

 توان  مثبت زا  .هماهنگ نمی

زر خمالف جممع آن « ريح» قازا تأما دي ر آن انت که در قرآن کري  ماموالً ةمسأل

ِ ی  ف ي ََا  »رود: زرای عذاب زمه کمار ممی« ريا »   ِ  )آل «ص  ر  َََص  َت ح َر رحَق وَ  احَف مََوم  اا َکَمثَ 

و ا اا »و  زرن ( نتمکاری قوم کشت زه که انت   ي ی نرد زاد )مانن  ،(117 عمران: ِح  ْ ََ   ف يَ  َو ََمَّ   
ََ ت ََةف   رنی ن (. هالکت زه نرکا و تن  زادی زه نیا عاد )قوم (،6 حاقه:) «ت ر ی ف َصرحَصرف 

 آم ه که تلمیح زه آية« ن    اخصا فأعی»ف ره، عبار   از نوی دي ر در ادامة

َصةف ََتحَص ِ  »دي ری از عذاب دا ته و تنانب دي ری را زرقرار کرده انت:  ِ َي َش خ  يَإ َذا 
 مان (. فرو حیر  از کافران چش  ناگ ان )و ،«97)انبیاء: «الَّذ یَن َکَفر وا

 را کمامالً «ريمح» جانشمینی، واژة ال ين در محمورتوان دريافت که  مسدر اينجا می

آگاهانه و زا در نظر گرفتن مانای قرآنی آن و در تنانب کاما زا محور همنشمینی  ممار 

زما تکیمه زمر  «ريمح» ه انت. اما کارزرد هممین يمک واژةزيادی از واژگان متن زه کار زرد

رنم   نظر میتر از آن انت که در ن اه اول زه محورهای ن  ی مورد زحث، زسیار پیچی ه

رفتمه ريح در قرآن کري  زه عنوان انتااره از قم ر  و  موکت نیما زمه کمار  واژةچرا که 

َ َ َم  َ  الصَّ   ت  »انممت:  ِ ص ِب   اح َواصح  ه  واح   لَّ ا  َْ َِ َْ  و ااح َوتَ  ذح َ  َوَ  تَ ََ   َ َ ااح يَ تَ فح َ َ َوَِو   اَل  «ر ینَ َوََط َع   ااح ا
 تفرقمة اثمر در کمه نپويیم  تنمازع و اخمتالف راه هرگما و زا ی  رنول و خ ا فرمان )وپیرو ،(46 انفال:)

 زا ی (. صبور و پاي ار يک ل زاي  زلکه     خواه  نازود  ما عظمت و ق ر  و   ه ضایف ،ترنناک

 زما واژة )ع(در قرآن کري  تسخیر زاد را زمرای حضمر  نملیماناز نوی دي ر خ اون  

ََ   »زیان کرده و فرموده انت:  «ريح» َ  َنَِ ح َِحَّ  الَّ  َمح ر َل    َأ اضح  ْ ََ ص  َفةج َرح ر ي  َول س  َوَحَم َل ال ر  یَ  
صرصر را ما مسخر نلیمان گردانی ي  تا زمه اممر او و زم ان نمرزمین  زاد تن نیر (. )و81انبیاء: ) «ي ََا  

 حرکت کن (. ، اما  که زا زرکت زرای ج انیان کردي 

رف َول س َوَحَم َل » رف َوََِوار َا   َش اح َِ  َش اح وه  ُ (. )و زاد را مسخر نملیمان نماختی  تما 12)نبأ:  «الر  یَ  غ  

 صبح اه يک ماه راه زرد و عصر يک ماه(.
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و قم ر  « ملک»علت ا اره زه ارتباط نلیمان و ريح آن انت که خ اون  زه نلیمان 

و  ااح »تسمخیر زممر زمماد را داده انممت:  ََوَ م م وح س  و   َوَحَم لَ َوات َّبَ ع   ااح َم   تَ ت ح   ُ َّْ ََ ط   .(102)ز ممره:  «ال
 خوان ن (.)وپیروی کردن  نخنانی را که ديوان در قلمرو نلیمان می

قائما  م  « حريم» توان زرای واژةدي ری را می ده  مانای ثانويةنشان میاين آيا  

 واژگان در تنانب انت.دي ری از  که آن نیا زا زنجیرة

توان در ارتبماط زما واژگمان ايمن را می« ريح» قرآنی ن فته در واژةنب اين مف وم تنا

 ف ره مشاه ه کرد:

َُ  نه َنملاعكَ  ناهعم َّمم َباجَُ  َنمل ا كَنَ/َأَِأ ُّ َُللاَ /َ  بَُ  ر  َنألقع ه /ِ  أ َ  حعطههنَبكَشئتَ َ/ َبُانك 
َحشُه پاد اهان  آن پناه اهی که از پناه اهی امروز هیچ)، (164)همان:  أىطنهنَب مًةَااضحُ  /َ ب ك 

آن را زه هر  /ی فرمانروای هستیا /خ اون گارا /زنن و آنچه ق رتمن ان ن ا می /، وجود ن اردزینن می

َ(.يک زار آن را زه قرزانیان ع ا کن /یکنمیخواهی ع ا يا هر که می /که خوانتی
 تنانب زرگرفته از فرهنگ قرآنمی ةزنجیر توان ادامةهای دي ری نیا میالبته در ف ره

 انالمی را يافت: م 

َنألب َ  َج مة َنمل تميَ  /اموَق ضي  ََ َ/ ننك     َ مرَُحشرت ع  / صمادر  محک  ) ،(168)همان:  نقتاعم   

 (.خواهی  آنان را زکشی هر طور که می /مت ین  کست کوزة

َنألرضَ  َناذيَ  ث  َم ََ  /أب فرزنم ان  /زرن  زمین رااينکه زه ارث میزه ) ،(174)همان:  أرزُؤمَُناطهمبع

 .(پاکا

َم َرنىرريَنام ررز  آهنَاررعَ َ   «َحرروب  َ »رصررح نهََ/ رر رركَأحررعه َبرركَنامهرر ن انبررعنَ قررُبعنَ اكررز  َملََ/ىمم
در صحرای تم مر، از کسمانی کمه از غیمب زمه  /آه اگر گونفن  چران م لع گردد) ،(166)همان:    صرامعن

 زرخوانتن  ولی نماز ن ااردن (.  و خوازی ن /نويا آم ن 

َ  رر َنألرررُا َجرُؤ ن َبرركَأيم  ُ َآههمرر َ/ أىر  دانمم  از کمم ام غممار مممی)، (167 )همممان:  أىررُ 

  نان (.اج اد ان را می /ان وره ها آم ه ان 
ال ين عباراتی را در محمور جانشمینی زمه علی  مسدر تنانب زا فرهنگ انالمی، محم 

 فرهنگ و اعت ادا   یای  اعر انت: کار گرفته که زه وضو  زیان ر
َأتحي َِفَآ  نَناوم َن َنايتَرُع  الامان خواهی آم (.مانی که در آخرتو ه) ،(168 )همان:  أنتن

اص ال  آخر الامان يادآور فرهنگ م  ويت انت که اين تم اعی نیما در تنانمب زما 

 موارد ذکر   ه قرار دارد.

َم َميألَنا  ت  َ  /ناهمُماموَذ حبعنَبثامَُ  ذر  َها  شَف خ َ أىايَبكَنخلهر َ /   حعُاعنَننظ  نَق
َناعظررُم / نااهر  َتكره  / نا رُر  ن َىررُم  َ مررَُررُر َبرركَأار ن ا ر َِفَناظررَمَ  قطعررعنَرأرره / رر  ن َ/ ن
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 / مود، ذزمح  م ن مانن  جوجه کبوتر که زا پر ذزمح می) ،(173 )همان: )نا َمَ جوم  َِفَنابَ َ)ىاهه

زمه  /و  مبروان زارگموار /و  مب را واالترين کاروان /قبر ان را زبینی  که ونات را پر کرده انتزیايی  

 /که مخفیانه نرش را در تاريکی زدن  /زروي  که از هاار نال پیا حکیمی آن را رفته انت /همان راهی

 .ج   ما در مصیبت ها )علیه السالم(
 ،که مرزموط زمه محمور جانشمینی انمت «علیه السالم»در اين ف ره زا انتخاب عبار  

کرزال و اممام  که در ظاهر هیچ ارتباطی زه حادثة داری میان واژگان پیشینتنانب مانی

کن  که منظمور از حکمی  و هماار نمال ن ارن  زرقرار   ه و مخاطب کشف می )ع(حسین

 )الخیما(عا ورا انت. در اين صور  زا واژگان ذزح، کماروان  و حمانة )ع(قبا، امام حسین

دوم،   مود. نکتمةانب هنری زيبايی خلمق ممینشینی تندر محور ه  )ناريا (و  بروان 

ها زه مانای انتخوان توان  جمع عظ  وه  می« عظام»انت. « الساريا  الاظام»ترکیب 

توان  جمع عظی  زا   که در اين صور  زا ترکیب وصفی م لوب روزرو هستی . و ه  می

ارتبماطی و  تموان زنجیمرةری زرای هر دو وجه میدر اين از ام  او صفت ناريا  زا  . 

 تنانب را يافت.
 

 دوم: نمونة. 2-4

وص ارتباطا  خص در ،«نشر النازلون علی الريح» ، اه زیت قصی ه تحلیادر پیا از اين 

نشمینی توضیحاتی داده   . اکنون همین واژه در محور ه  «ريح» پیچی ه و فراگیر واژة

ان یای را صارفه، تصوير خیال آم ه انت که خود زه عنوان قرينة« النازلون» واژة در کنار

آين گان و زه طور اصم الحی زمه مانمای زه مانی فرود« النازلون»آورد. واژة زه وجود می

م اجران انت. در اين واژه زا اي ام تنانب زيبايی روزرو هستی . در واقع  اعر کسانی که 

 کنن .های خاانی تشبیه کرده انت که زا وزش زاد ن وط میزرگ ان  را زهآواره   ه

دي مری را  ارگان در محور جانشینی، زنجیرةزه مانای آو« نازلون»اين زا انتخاب زنازر

ريانم ، زمر روی های پايیای فمرو ممیدانی  که وقتی زرگکن . از نوی دي ر میخلق می

ويت تصوير خیمالی ممورد نظمر فاما  ون .  اعر زه طور ضمنی زرای ت زمین پخا می

تنانمب و  زنجیرة ،زه کار زرده انت تا زا مانای دور اين کلمه« نازلون»را در کنار « نشر»

 همای پراکنم ةتصوير کشی ن پیکرهما و لبماس تشبیه دي ری خلق   ه و در ادامه زا زه

در « نشر» ه واژة اره کنی  کتر گردد. زاي  زه اين نکته نیا امستحک  ،اين پیون  ،آوارگان

توان دريافت که ايمن نشینی میاين ف ره، دو زار زه کار رفته انت. اما زا تکیه زر محور ه 

« نشر النمازلون أ مالءه »نشینی واژه در هر يک از ترکیبا  مانای متفاوتی دارد. در ه 
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ه  زه مانی پراکن ن انت و ه  زه مانی مست ر کردن  که در مانمای پراکنم ن « نشر»

نشمر »نشمینی در تنانب انمت. در هم « نازلون»و در مانای  مست ر کردن زا « ريح»ا ز

ه  زه مانای پراکن ن و ه  زه مانای پ ن کردن انت  امما زمه همیچ « نشر« »السراويا

نشمینی  ود. اين تفاو  مانا تن ا از طريق محور هم مانای انت رار از آن افاده نمیوجه 

 قازا کشف انت.

اي ام تنانب موجود  ،توان کشف کرددي ری که در اين عبار  کوتاه و پرمغا می الية

در ززان عرزی ه  حرف جر نببی انت و ه  حرف « علی»انت. « علی» در حرف اضافة

 مود کمه زماد علمت مف وم عبار  آن ممی ،زه مانای نبب زا  « علی»جر انتاالء. اگر 

ان ، پیکرهايشمان را در د مت پخما کمرده هن وط انت و کسانی که زا اين زاد فروافتاد

همای خماان قمرار ان زمه زمرگتنانمب تشمبیه آوارگم در زنجیمرة« علی»ان . زا اين مانا 

کسمانی » ود کمه: مف وم جمله آن می ،اما اگر مانی انتاالء را زردا ت کنی  گیرد،می

ت و ايمن کنايمه نوار زر زاد زودن کنايه از مف وم آوارگمی انم. «که زر زاد نوار هستن ...

حاصا محور جانشینی انت. اما از نوی دي ر در اين مانای کنايی زا واژگان متن مانن : 

آوری و و ... در تنانممب انممت. در ح ی ممت آنچممه  مم فت« نشممر السممراويا« »نممازلون»

کن ، اين انمت کمه  ماعر جماء مسمت لی را در ها را زیشتر میپیچی گی اين نوع تنانب

کن  که ه  در تنانب زا مانای ظاهری و کنايی قرار گیمرد و ب میمحور جانشینی انتخا

ی که زه عنوان يکی از اجمااطوریه در محور همنشینی ترکیب  ود  زهه  زا اجاای کناي

ذيما نیما  له در ف رةکن . همین مسأار مینشینی زرقره  متغیر کنايه زا دي ر اجاا راز ة

 صادق انت:
 

 سوم: . نمونة3-4

َمَنحلهُة َأم َُّبكَنملع  /نامه َ  ملَنك  َ َ هنَنامهعمَنَ/ث َ/اهزواع َنا ىوَ َ/ كفيَحصُه م َت فينَِفَ 
َبُهَنام  ى زن گی م متر از مرگ  /زاران را زه دنت نیاوردي )، (169)همان:  أ َ زتشيَِفَنملهُو  ن

ها آب رونتا مست  يا در ناودان  /تا رع  در گیرد /زرخورد دو حرف در تکبر ازرها کافی انت /انت

َ.( ود
انمتااری  و نسبت دادن تکبر زمه ازمر، اضمافة« کبرياء الغیوم»در اين عبار ، ترکیب 

ادزمی دوم، مانمای  گیرد. نکتةمحور جانشینی قرار می انت که طبق توضیحا  قبا، در

منظمور ايمن . «()غیمومزرخورد دو حرف در تکبمر ازرهما »کنايی و مب   اين عبار  انت: 

زمه کمار  انت. يانی  اعر زه جمای« غیوم» زرخورد دو حرف غین و می  در کلمة عبار 
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از اين تابیر کنايی انتفاده کرده انمت و در عمین حمال میمان  «غ » زردن مست ی  واژة

مشماه ه  صنات مراعا  نظیر قازما« ماء»و « میازيب»، «رع »، «غیث»، «غیوم»واژگان 

توانم  منظمور، روزرو هستی . چون مینیا زا از ام هنری دي ری  ،انت. اما در اين عبار 

نازد. اين واژه نیما زه مانی دريا را می« ي » زا   که واژة« م»و « ی»دو حرف  زرخورد

 اعر آنجانت که در ازتم ا زما نماخت  تنانب نیست. اوج هنر و ازتکارزی ،در اين زنجیره

ز مام کنم  ااش کرده و وقتی خوانن ه نای ممیاين عبار  مب  ، خوانن ه را وادار زه کنک

رن . اينجانت که ذهن مخاطمب، ايمن می« غ »و « ي » اين زیت را کشف کن ، زه واژة

نمازد تما زیمان ر اوج را می)دريای حان( « ي  الغ »دو واژه را زا ه  ترکیب کرده و عبار  

منم  ن ايت لذ  ادزی ز ره غ  و ان وه درونی  اعر از تصاوير آوارگی زوده و خوانن ه را از

« يماء ممی »ال ين در همین ديموان نمام يکمی از قصماي ش را نازد. از نوی دي ر  مس

نیسمت. زلکمه يماء حمرف اول يانمین و م « ي »گذا ته انت. ولی در آن قصی ه منظور 

ايمن مانمای و  .(139)همان:  («محم »لی می  إ« يانین»من ياء  صاع ا)حرف اول محم  انت: 

 تنانب دارد. ،زا دي ر مفاهی  م  ويت و انالم که در قصی ه آم ه انت چ ارم

« انم الع» مورد توجه انت  چون  واژة« الرع  ان الع»نوم اين ف ره، ترکیب  در الية

رود. از يک نو اين قرينه، مانای انتااری جنمگ زمرای رعم  را زمه کار میزرای جنگ زه

و « الممو »، «ةالحیما»، «تصمادم»زما « ان الع» واژة ،کن  و از نوی دي رذهن متبادر می

نیا خود نوع دي مری « مو »و « ةحیا»در تنانب انت. تضاد میان « ال ری»و « کبرياء»

 از تنانب انت.
 

 چهارم: . نمونة4-4

 نا برر  ََ/«قهصر » ريَحزرُم َىارريَ رتَ /«ونمعرهررُ»أىطنرهنَبر مًةَااررذ كَرزرعنَىر  ََ/أىطنرهنَبر مًةَااضررحُ  -
  َ َنحلجرُرةَ  /   ه ف زعنَبكَىظُمَ َ ش و َ ُ تُ   َحاك ر  َنا ر يمک زمار آن  .(165)هممان:  آهنَاعَن ط م رت 

را « زنوزیما»خت و تاج يک زار آن را زه کسانی  ز ه که ترا زه قرزانیان ع ا کن/  پاد اهی()

ده  کمه چمه زارگمانی را گواهی می ريگو  زر تخت قیصر زخواز / زنوزیا()تا او  زنا ن ادن /

َ.نخن ز وين  های ناکتننگآه اگر آن  دفن کردن /
های موجود در اين ف ره الزم انمت در ممورد قبا از پرداختن زه رماگشايی از تنانب

و پیون  تماريخی ايمن نمه واژه توضمیحاتی « ت مر»و « قیصر»، «زنوزیا»نه رما تاريخی 

 ارائه  ود:

 روم   . الحمايةت ريج تحت لی زود و زه اول میالدی دولت مست ن ةت مر در 
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ولمی ، زمودروم  امپراتمور  اه زمومی تم مر و زيردنمت ،اوديناتوس يا زه رومی ذينها

نرانجام نر از فرمان رومیان پیچی  و پاد اهی مست ا را زنیاد ن اد. زنوزیما همسمر دوم 

علیمه رومیمان فرمان هی  ورش میالدی،  270در نال  اوديناتوس زود که زا مرگ  وهر

پس از  .ها، خود را ملکه و پسرش را پاد اه خوان زر ع  ه گرفت و زا پیروزی در جنگرا 

مردم تم مر را  ،امپراتور روم زا لشکرکشی زه ت مر  ورش زنوزیا را در ه   کست چن ی

 قتا عام و   ر را زه کا ويران کرد.

از   ر رفتن  ولمی در کنمار فمرا  زمه  ،زنوزیا و پسرش زه قص  کمک گرفتن از ايران

را زمه زنم  کشمی  و در  قیصمر روم آن دو هما دنمت یر  م ه و پمس از آن،دنت روممی

 .(160: 1392)فیاض،  دا تزه صور  گروگان ن ه رم ناديکی

های زنوزیا آزاد    اما پس از زا توجه زه اين ح ی ت که ت مر در ازت ا زا کشورگشايی

الم ين در ان دريافمت کمه  ممستموممی ،زه خاک و خون کشمی  م تی قیصر روم آن را

 چینی زرای ورود زه کارزرد اين رماهای تاريخی اين ازیا  را پیشتر آورده انت: م  مه

َبكَنألرضَن  َ َبز ررَُهمَ ررُا َح /أ َص ز ععنَبكَرهع َ  / بَُىمم َنا ُرمع : 2013ال ين، ) مممس  ش شرر  

-خون خمالص از آن چکمه ممی/هايی که ناختن يا خانه /کردن هايی که گذ ت ان آزاد نرزمین). (164

 .(کن 
ای مشخص گردي .  اعر ارتباط اين نه رما ان وره ،اين دانتان تاريخیزا آگاهی از 

يمک زمار جمای ظالممان و مظلوممان را عموض کمرده و  خواه در اين ف ره از خ اون  می

کن  که مردم تم مر کمه آرزو می ،پاد اهی را زه قرزانیان و آوارگان ز ه . وی زا ززان رما

زمر تخمت نشسمته و زنوزیما نیما کمه خمود در  ،زا تال شان زنوزیا را زه پاد اهی رنان ن 

جای قیصر را ز یرد و زر تختا در آنايا و آراما زخواز . تما  ،ن ايت، قرزانی قیصر   

نشمینی و رن . امما زما توجمه زمه محمور هم اينجا مانای اين دو عبار  واضح زه نظر می

انمتفاده « تخت قیصمر»ال ين از ترکیب چرا  مسآي  که جانشینی اين نوال پیا می

يی لفظمی نیما دارد زمرای که جنماس و زيبما« قصر قیصر»حالی که  اي  کرده انت  در

کمه دانمتان « قیصمر»انتخاب ز تر زود؟ کلی  گشايا اين رما آن انمت کمه عمالوه زمر 

را در درون خمود جمای داده رما تاريخی دي ری  اين متن ادزی، ،تاريخی خودش را دارد

 :انت

 259، در اواخر نمال در جنگ ادنا از  اپور اول )امپراطور روم(پس از  کست والرين 

لشمکر وی کمه  ماما  پیا از زه پاد اهی رنی ن زنوزیا م يانیـ   میالدی 260يا اوايا 

در آن زمان از   .زه  کا انرای جن ی در ايران مان گار   ن ،هفتاد هاار مرد جن ی زود
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اين انرای جن ی زرای خلق آثار تاريخی ارز من ی که اکنون در   ر  و تر در غمرب 

انتفاده   . يکی از اين زناهای تماريخی تخمت قیصمر انمت کمه در آن  ،ايران قرار دارد

زه همین نمام  ،کنون نیا رونتای واقع در آن من  هازمان اردوگاه نرزازان رومی زوده و ت

 .(142: 1389)گیر من،   ودخوان ه می

ايمن  همای پیچیم ةتوان رد پای تنانمباکنون و زا گشايا اين رما تاريخی ز تر می

نشینی را دنبال کرد.  نخست آنکه تخمت قیصمر زر اناس محورهای جانشینی و ه  ، ار

ای ثانويه و مب  ، زه طور ضمنی زا مفاهی  آوارگی و قتا و انمار  زه عنوان رما ان وره

ر ای طبیامی زنما  م ه و ددر تنانب انت. از نوی دي ر تخمت قیصمر زمر روی صمخره

 و مرزموط زمه تم فین همای زرتشمتیان داری انتخوان()جاي اه ن ه ، انتودان ايیآن گرداگرد

تموان ف میم  کمه چمرا . اکنون میخوردزه چش  می هايی از قبوری زه  کا صلیبنشانه

زه ص ا درآينم . و چمرا از آتما زدن زمر روی  های ناکتننگگوي : ای کاش  اعر می

قبر زیچارگان نمخن های دفن   ه و انتخوان )الرما(،، خاکستر )احرقوا علی الصخر( صخره

گفته انت  چرا که ننگ و صخره زا محا قرار گرفتن تخت قیصر، آتما و خاکسمتر زما 

های صملیبی در تنانمب انمت. نکتمة تانزا قبرن ،و قبر و انتخوان دفن   ه ،زرتشتیان

نشینی زمه  ممار عظام قرار دا ته و جاء محور ه  ظريف دي ر، مجازی انت که در واژة

 آي .می

انمت. « تنام»دي ری که زا اين مانای دور عبار  در ارتباط انت، فاا  رفةقرينة صا

مانای عبار  آن زمود « تکیه زان »يا « زنشین »زنوزیا زر تخت قیصر  :گفتاگر  اعر می

زنوزیا زر تخت قیصمر »که زنوزیا زه جای قیصر زه ق ر  زرن . اما وقتی  اعر گفته انت: 

نمی عبمار  آن از اقامت کردن زا  . در ايمن صمور  ماتوان  مجاز خوازی ن می« زخواز 

هما زمه تخمت زنشمینن  و زنوزیما کمه ها و زنوزیا عوض  م ه، آن ود که جای ت مریمی

 نت، جايا زا انیران روممی در من  مةرومیان را  کست داده و  مار زيادی را کشته ا

 قامت کن .آواره در آنجا ا یتخت قیصر، عوض   ه و اين زار او زه عنوان انیر

تماريخی و  اوان و زا تکیه زر اطالعا  گسمتردةال ين زا هنرمن ی فرعلی  مسمحم 

رما تاريخی زنوزیما، ا ماره زمه نرنو مت نمرزمین آ نايی زا فرهنگ و جغرافیای ايران، 

ت مر و تخت قیصر را در ارتباط زسیار تن اتن ی زا مفاهی  آوارگی و حان و انم وه حماک  

 تنانب را نیا دارانت. داده انت. اما اين دانتان، الية نومی از زنجیرةر زر قصی ه قرا
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 زنوزیا در ن ايت در کنار رود فرا  زمه زنم  کشمی ه  م . رود ،همان ور که ا اره   

همر دو  )زنوزیما(و رما تاريخی آن  «)ع(امام حسین» فرا  جايی انت که رما دينی قصی ة

ان . لمذا در ايمن رنگ خون را زا چش  خود دي ه ه و طا  فرار از جنگ و آوارگی را چشی

آي  زا توجه زه ارتباطی که زا اين دو دانمتان زه میان می)ماء( قصی ه هر جا نخن از آب 

توان از آن انتظار مف وم آزادانی را دا ت و زايم  زم انی  کمه ايمن واژه تنانمب دارد، نمی

 ماناداری زا مف وم آوارگی و قتا دارد.

انمت.  ماعر زما « ةتلک  الساکتا  الحجمار»زا ی در اين ف ره، ترکیب زيبايی هنری 

همای زمه جمای نمنگ و دنتکاری در محور نحوی، جای صفت و موصوف را عوض کرده

ی کمرده انمت. در محمور جانشمینی واژة هنجارگريا ،های ننگناکت، زا ترکیب ناکت

 متا  انتفاده کن .توانست از صاگیرد. چون  اعر میال قرار میمورد نؤ« ناکتا »

فاا نکت ه  زه مانای زی ص ايی انت و ه  زه مانای نکون و زی حرکتی. يانمی 

تشمخیص  ـ  اعر در عین اينکه زا نسبت دادن نکو  و ن ق زه ننگ از صنات انتااره 

 حرکتی انت نیا گريا زده انت.انتفاده کرده انت زه صفت ح ی ی ننگ که همان زی

قبر، خون، قتا و ... که از ايمن دو رمما تماريخی انمتنتاج در رانتای مفاهیمی چون 

 دي ری نیا در تنانب زا اين مضمون در قصی ه وجود دارد: ، ف رة ودمی
  

  پنجم: نمونة. 4-5

: 2013ال ين، ) مممس «قُرررهَع»شرر  َآعَىاررإََ ناشررمتَحشرر  َِف / َ ميضررإَثاررإَتتفررهَنا رره -

 .(تاز می «قانیون»که خور ی  در ماه آب زر حالیدر ، کن نیا زه نوی مرگا حرکت می)، (172
 رما تاريخی دي ری انت که داللمت زمر قتما و خمونريای و« قانیون» ،در اين ف ره

و مکمانی زسمیار م م س زمه  ،نام کوهی انت مشرف زر   ر دمشققانیون  دارد. ت  س

 مود و در ممیهما يافمت مبران در آنا. در آن کوه غارهائی انت که آثار پیمرود مار می

غاری انمت کمه زمه  ،در آن کوه (13-7/12: 1995)حموی،  آن قبوری از صلحاء انت ةدامن

ته و نمکونت دا مجما در آن  آدم ازوالبشر  ود کهه مینت. گفتماروف ا «ال م غار»نام 

 بیه زه خمون انمت کمه  ،هازیا را درآنجا کشت و در آنجا رن ی قرما ،زرادر خود ،قازیا

)غمار الجموع  ةغارم ود آن خون هازیا انت. و نیا در آن کوه غاری انت زه نام گفته می

انم . و از و در آن درگذ مته پناه زمردهز ان چ ا تن از پیامبران که گمان زرن   گرنن ی(

 .(150-143: 1387)قائ ان،  غاری انت منسوب زه اصحاف ک ف ،دي ر آثار تاريخی اين کوه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
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مش ور انت. کوه صالحیه م فن  مار زسیاری از  «صالحیه» اين کوه زه ةامروزه دامن

 نمرواژة 17/103: 1389 )دهخم ا،نمت ا الم ين عرزمیمحمی زارگان و دانشمن ان و از جمله

 .قانیون(
دريافممت کممه محممم علی  تمموانه قانممیون مممیتمماريخی کممو زمما  ممناخت  نانممنامة

ال ين زه ت  س اين مکان، آوارگی پیامبران در آن، قتا هازیما، غمار الم م  و غمار  مس

همای دي مری را در الجوع توجه دا ته و در تنانب زا هر يمک از ايمن تابیمرا ، عبمار 

زرده انت. نظر زه قرار دا تن غار اصحاف ک ف در کوه قانیون نیا نرانر قصی ه زه کار 

َبركَأأَ »تنانب دي ری زا ايمن م  مع زرقمرار  م ه انمت:   «ک ر َنألررُا َجرُه نََيىرُ 
ر نو تاری قانیون، مانمای جممع عالوه زر اين، زا توجه زه ظاه .(167: 2013ال ين، ) ممس

خواهم  ز ويم :  ود. گويی  ماعر ممیزه ذهن متبادر می )نتمکار زی رح ( «ال انی» واژة

رحممانی زر زی )ماادل ماه مرداد و زمان اوج حرار  آفتماب(خور ی  زا قساو  تمام در ماه آب 

 .تاز که چون کوه، دلشان از ننگ انت، می

 ششم: . نمونة4-6

زرای زی ار )، (170)همان:    فت َجفكَناك  ىَ/   قاه َبكَنااه  /  كفيَاكيَح تفهقَنازجعمَ َ-

 (.کن و پلک زی اری را زاز می ان کی از  ب کافی انت،   ن نتارگان
نوعی پارادوکس انت  چون  ب زممان  مروع خمواب انمت نمه  ،زی ار   ن زا  ب

نشینی زيبما، زما انمناد فاما زیم ار  م ن زمه زراين ه عالوه )محور جانشینی(.زی ار   ن 

انمتااره از ظ مور و  ،ده  زیم ار  م نترکیب جمله نشان مینتارگان روزرو هستی  که 

و « قلیما»زا « لیا»گرفتن همنشینی زا در نظر  .)محور جانشینی( درخشا نتارگان انت

 .نشینی()محور ه   ود که لیا نیا مجاز از تاريکی انتعبار  نازق، خوانن ه متوجه می

زماز  م ن پلمک «. زاز   ن پلک زی اری انمت»ترکیب  ،زيبايی ادزی دي ر اين ف ره

هنری، زی اری را فاعلی قرار داده انت کمه  اما  اعر زرای مبالغة  تاريفی از زی اری انت

مراعما  « لیما»و « تسمتفیق»، «جفمن»، «کری»کن . عالوه زر اين زین پلکا را زاز می

 نظیر وجود دارد.

هسمتن  های دي ری ، آرايهوه زر انتاارهگونه که مشاه ه    در اين قصی ه عالهمان

رنمانن ، ماننم : مراعما  نظیمر، اي مام های مانايی ياری میکه زیشتر زه زرقراری تنانب

ا ز تمرين توان ا اارش رال ين که میتلمیح، مجاز، کنايه و ... . محم علی  مستنانب، 

از تممامی ايمن  ،کمردنشینی و جانشینی تل می های ه تنانب نمونه زرای خلق مبتکرانة

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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های درونمی يمک  مار از قازا توجه آن انت که تنانب ها ز ره زرده انت. اما نکتةآرايه

توانم  در دو نم ح نماده و ارتباط میان اجاای  ار حاصا   ه و اين نوع ارتباطا  می

اما اگر ارتباط میمان های ناده زه راحتی قازا کشف هستن   پیچی ه  کا گیرد. تنانب

دوم دارای ارزش  آي . دنتةتری نیا زه دنت میهای پیچی هتر  ود، تنانبیچی هاجاا پ

ها تالش زیشتری کمرده و در نتیجمه هنری زیشتری هستن   چراکه ذهن زرای کشف آن

هم می از « النازلون علی الريح» ةهای قصی  ود. تنانبلذ  هنری زیشتری حاصا می

 نوع دوم هستن .
 

 نتیجه. 5

ال ين از ازاارهمای زرای کشف ماانی ن فته در آثار ادزی محم  علی  ممسجستار حاضر 

نشینی انتفاده کرده و ز ون توجه زه زن گی ن   فرمالیستی، يانی محور جانشینی و ه 

حاصا  اين  اعر،که  ار ده  مینشان  ، اعر يا عواما دي ر و تن ا زا تکیه زر خود متن

همای مسمت ی  و غیمر له زه خوزی در اقتباسمسأاين  یای انت.  ـفرهنگ غنی انالمی 

 )ع(امام حسمین های  یای و دينی از جملهث،  خصیتمست ی  وی از قرآن کري ، احادي

همچنمین زکمارگیری رماهمای  قازما مشماه ه انمت. (ج)عو حضر  م  ی کرزال و حادثة

آ منايی شمان ر اطالعما  ونمیع و نیا ن« تخت قیصر« »قانیون« »زنوزیا» تاريخی مانن 

 ويژه فرهنگ و جغرافیای ايران انت. زه ،ال ين زا تاريخ مس
نشمان « النازلون علی الريح» نشینی و جانشینی زرای ن   قصی ةهمانتفاده از محور 

الم ين در ارتبماط و تنانمب اجماای  مار محمم علی  ممسداد که کارکرد هر يمک از 

همای متام دی از مامانی را خلمق تن اتنگ زا دي ر اجاانت که مانا يافته و حتمی اليمه

تالش زیشتر خوانن ه زرای کشف کارکردها و لذ  ادزمی مضماعف  ،کن  که حاصا آنمی

 انت. 

ای را ارتباطما  پیچیم ه گیری انتااره و اي ام تنانب،ال ين زا زکارمحم علی  مس

همای پیچیم ه کمه ارزش هنمری زیشمتری دارنم ، اجاای کالم زرقرار کرده و تنانب زین

هما زما تکیمه زمر زیشترين زسام  را در  ار وی زه خود اختصاص داده انت. اين تنانمب

های زسیار آن انتخراج   . زا توجه زمه ايمن ر جانشینی و همنشینی کشف و نمونهمحو

ال ين ايمن انمت  مس مله م مترين   ردهای ززان  اعرانةتوان گفت از جها مینمونه

ده  تما در ترکیمب ای ننجی ه انجام مینشینی زه گونهکه انتخاب واژگان را در محور جا

 زا دي ر اجاای کالم، در محور همنشینی زیشترين تنانب مانايی و لفظی را ايجاد کن .
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 .تاتق   لوَْر
 منابع اینترنتی:
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