
 

1 

 

الشعرای ملکپس از مشروطة  زبان در قصاید نقش ترغیبیِ هاینشانهمطالعة 

 «گرایی هلیدیرویکرد نقشبر با تکیه » بهار
 

 1زهرا غیاثی

دانشگاه آزاد اسالمی،  ،واحد بوشهر ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

 ایران

  )نویسنده مسئول( 2سید احمد حسینی کازرونی 

 ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بوشهر ، گروه زبان و ادبیات فارسی،استاد زبان و ادبیات فارسی
 

 چکیده
در شیوة بیان نویسنده و  کنندهدر هر نوع ارتباط کالمی، عاملی تعیین هاهای آنگیریهای زبان و جهتنقش

هایی که به گیریها با جهتروند. هر کدام از این نقشنوع بازنمایی نگاه وی به دنیای اطرافش به شمار می

های متمایز از یک موضوع یکسان سوی مخاطب، گوینده، موضوع پیام و امثال این موارد دارند باعث بازنمایی

یابد و به همین ترغیبی کارکرد انگیزشی کالم تشخّص می –تعلیمی در آثار  شوند.در نوشتارهای مختلف می

یز در محور است و بیش از هر چ، نقشی مخاطبنقش ترغیبی یا انگیزشی زبان جهت، مخاطب، اهمّّیت دارد.

حلیلی به ت –این پژوهش با روشی توصیفی شده در متن به مخاطب است. جوی انتقال اندیشة مطرحوجست

و پرداخته  گراییبا تکیه بر رویکرد نقشالشعرای بهار ملک نقش ترغیبی زبان در قصاید هایمطالعة نشانه

 ترغیبی اشعار بهار –ترغیبی زبان در گفتمان تعلیمی  یی به این پرسش است که غلبة نقشصدد پاسخگودر

عار در اش نقشدهد که نمودهای این نشان می هایافته دارد؟ به کارگیری عناصر زبانی یری در شیوةچه تأث

افعال  جمالت،افعال امر و نهی، انواع تکرار، شبه میزان قطعیت باالی کالم، ی شاملدر سطح زبان الشعراملک

اجزای نحوی  جایی معنادارهجاب انواع حصر و قصر و استثناء، مؤکد ساختن کالم،جمالت ندایی، ، کنشی

تصاویر تمثیلی و »نیز زبانی ویر ابیشترین کاربرد را دارند و در سطح تص ،یات و تقدیم و تأخیر واژگاناب

های معنایی که در چهارچوب نقش ترغیبی ترین گسترهمهماند. در جهت نمود این نقش به کار رفته «حماسی

 هستند.  « آزادی»و « عدالت»، «وطن»اند سه گسترة زبان در اشعار بهار مطرح شده

 

 .های زبانیپس از مشروط ملک الشعرای بهار، نقش ترغیبی زبان، نشانه یدقصاواژگان کلیدی: 

                                                 
1 . zahra.ghiasi2019@gmail.com. 
2 . sahkazerooni@yahoo. com. 
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 طرح مسأله  -1

ها میان فرستنده رود. برای آنکه این پیامبکار می« رسانیپیام»ها است که برای ای از نشانهزبان مجموعه

همان پیامی را دریابد که شود تا گیرنده هایی همراه میو گیرنده به راحتی انتقال یابد گاهی با نشانه

گیری پیام به سوی مخاطب باشد، منجر به ایجاد نقش ترغیبی مورد نظر فرستنده است. اگر جهت

های ندایی یا امری است که صدق و کذبشان قابل بررسی شود و بارزترین نمونة آن، ساختمی

تجلی آن در جمالت  گیری پیام به سمت مخاطب است و بارزتریندر نقش ترغیبی زبان جهتنیست. 

ای و غالباً حتی به لحاظ واجی از هنجارهای سایر به لحاظ نحوی، سازه»ندایی و وجه امری است که 

  «شوند.و فعلی دور میمقوالت اسمی 

در کنار جمالت   شود.کند که به کنش از سوی شنونده منجر میگوینده پیامی را به شنونده منتقل می

جمالت خبری که به هدف ترغیب بیان شوند، نقش ترغیبی دارند.  دعایی وندایی و امری، جمالت 

یابد که هدف گوینده، برانگیختن احساسات مخاطب باشد و از این رو نقش ترغیبی زمانی نمود می

جایی که در آن، محتوای ارجاعی پیام در برابر عالئمی »یابد؛ این نقش در تبلیغات کارکرد مهمی می

ها و این کار را یا از طریق شرطی کردن آن -ها برانگیختن احساسات مخاطب استکه مقصود از آن

رنگ  -های احساسیِ ناخودآگاه در مخاطباندهد یا از طریق ایجاد واکنشبه وسیلة تکرار انجام می

گاهی یک موضوع برای نویسنده اهمیت زیادی دارد که وی را (. 22و  21: 1380)گیرو، « بازد.می

جایی انجام دهد تا کالم خود را هها و واحدهای زبانی جابکند در بافت کالم و میان نشانهناگزیر می

شود که گیرنده پیام را دریافت برای دریافت آن از سوی گیرنده رساتر کند. گاهی نیز احساس می

گری همراه های دیخواهد مقصود مورد نظر نویسنده را بپذیرد از این رو کالم با نشانهکند یا نمینمی

شود تا هر گونه مانعی در مسیر انتقال پیام به گیرنده برداشته شود. این پژوهش با روشی توصیفی می

و تصنیفات های نمود نقش ترغیبی زبان در بافت متنی قصاید تحلیلی در صدد معرفی نشانه –

 . از جمله:ه استدشهای مختلفی مطرح پرسش است. از این رو الشعرای بهارملک

ترغیبی اشعار بهار چه تأثیری در شیوة به کارگیری  –ترغیبی زبان در گفتمان تعلیمی  غلبة نقش .1

 عناصر زبانی دارد؟

ترغیبی  –های زبانی در بافت متنی گفتمان تعلیمی نمود نقش ترغیبی از طریق کدام یک از نشانه .2

 قصاید بهار مطرح شده است؟
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ترغیبی قصاید بهار  –در بافت متنی گفتمان تعلیمی « نقش ترغیبی» ترین کارکردهای زبانیمهم .3

 کدامند؟
 

 پیشینة پژوهش -2

گانة زبان به مطالعة متون ادبی ای ششششهختلفی تا کنون با مورد توجه قراردادن نقشهای مپژوهش

اند. از جمله اند؛ اما تعداد محدودی از آنها بر نقش ترغیبی یا انگیزششششی زبان تمرکز کردهپرداخته

شی که  ضی )پژوه ششنقش»( با عنوان 1392آهی و فی گانه زبانی در ادبیات تعلیمی با تکیه های 

سنایی صاید  شان مییافتهاند. انجام داده« بر یکی از ق یمی دهد که در ادبیات تعلهای این پژوهش ن

رود و از میان به شششمار می محور اصششلی فرآیند ارتباط« خاطبم»خصششوصششاً،  عموماً و در قصششیده

ای و فرعی های زبان، نقش ترغیبی به عنوان نقش عمودی و اصلی و بقیه به عنوان نقش وسیلهنقش

عوامل مؤثر در ایجاد نقش ترغیبی زبان در قصاید »روند. در پژوهش دیگری با عنوان به شمار می

 ،ن است که در شعر ناصرخسروها حاکی از آ(، یافته1395توسط صراحتی جویباری ) «ناصرخسرو

 های زبان داراست.  نقش ترغیبی بعداز نقش شعری، بیشترین برجستگی را به نسبت سایر نقش
 

 روش پژوهش -3

تحلیلی به مطالعة نمودهای نقش ترغیبی زبان در قصاید  –این پژوهش به روش توصیفی 

در رویکرد « بینافردی»و « اندیشگانی»ابزار تحلیل دو فرانقش  الشعرای بهار پرداخته است.ملک

ای جامعة آماری پژوهش قصاید بهار پس از دورة مشروطه هستند؛ دوره نقشگرایی هلیدی هستند.

که اکثر قصاید بهار رنگ و بوی تعلیمی به خود گرفته و محتوای اصلی آنها معطوف به القای اندیشة 

های نمود تیِ بهار به مخاطبان است. این پژوهش تالش کرده تا بتواند نشانهپرسخواهانه و میهنآزادی

نقش ترغیبی زبان را در قصاید بهار شناسایی کند و از این طریق به سازوکارهایی که یکی از بزرگترین 

 برگزیده، دست یابد. خود مخاطبان و ترغیب شعرای عهد مشروطه برای ارشاد 
 

 

 مبانی نظری پژوهش -4

 نقش ترغیبی یا انگیزشی زبان -4-1

گیری پیام به سمت مخاطب باشد. هنگامی که شود که جهتنقش ترغیبی زبان، زمانی غالب می

یابد. از جمالت امری، ندایی و ارتباط بر گیرنده )مخاطب( متمرکز باشد کارکرد ترغیبی برتری می
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د؛ اما بسیاری از جمالت خبری که به شودعایی به عنوان بارزترین نمود زبانی این کارکرد یاد می

شوند نیز نقش ترغیبی دارند. هنگامی که هدف از کالم، جلب مشارکت گیرنده قصد ترغیب بیان می

یابد )گیرو، )مخاطب یا خواننده( یا برانگیختن وی باشد نقش انگیزشی یا ترغیبی زبان تحقق می

یگر در زبان گفتاری مردم نیز کاربرد بسیار های زبانی د(. کارکرد ترغیبی و همچنین نقش21: 1380

ترین و یکی از درخور توجه»شود ای غیرمستقیم استفاده میگاهی از این نقش زبان به گونه iدارد.

ها ای است که در آن گفتهها برای بیان معانیمهمترین مسائل دربارة زبان، شیوة استفادة ما از گفته

هایی را که هدفشان بیش از هر چیز ایجاد (. یاکوبسن پیام173: 1380ترسک، وجود ندارد )الرنس

 نامد. واکنش و حرکت در گیرنده است، کنشی می
 

 کارکردهای اجتماعی و اقناعی قصیده. 4-2

قصد در عربی به معنی توجه کردن و روی آوردن «. قصد کرده شده و مقصود خاص»قصیده یعنی 

و »گوید: (. شمس قیس رازی در تعریف قصیده می273: 1381شمیسا، ) به کسی یا چیزی است

نهادن است به چیزی و جایی و مقصود محل قصد اشتقاق قصیده از قصد است و آن توجه و روی

مردم است به طلب و تحصیل و گفتن و درک آن. پس قصیده فعیلی است به معنی مفعول؛ یعنی 

اوصاف متفرق از مدح و هجا و شکر و شکایت و غیر آن قصد شاعر است به ایراد معانی مختلف و 

(. موضوع 202: 1360)رازی،« در آخر قصیده از بهر آن است تا داللتی کند بر وحدت آن« ها»و 

نیز در قصیده « پند و اندرز»است، پس از مدح موضوعات دیگری از جمله « مدح»اصلی قصیده 

 شوند. هم در این بخش مطرح شد. مطرح می

بائیه. از نظر »و « الفی»بندی کرد: از نظر ردیف و قافیه قصیده توان تقسیمرا از چند نظر می قصاید

موضوع تشبیب )بهاریه، خزانیه، طلوعیه، غروبیه(. از نظر موضوع تنة اصلی )مدیحه، حبسیه، شکوائیه 

مهمی مانند  خواهد از حادثةیا وطنی و اجتماعی( و یا قصاید مقتضب و محدود، زمانی که شاعر می

 (42 - 41: 1385پیروزی، جنگ یا واقعه خبر دهد. )نک: رزمجو، 

شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن ششم به شمار « Dominant»عنوان قالب رایج و مسلط این قالب به

ازآن برای پند و اندرز یا مضامین اخالقی و دینی و مذهبی به آمد و در ابتدا فقط برای مدح و پسمی

 (.279و  278: 1381گرفته شد. )شمیسا، کار 
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-تواند دارای کارکردها و تأثیرات دیگری از جمله سیاسی، روانقصیده در کنار کارکرد ادبی آن می

نمایی دانست. عالوه ای برای قدرتتوان آن را عرصهشناسی، اقناعی و تعلیمی نیز باشد؛ همچنین می

توان اشاره کرد. گاهی در ضمن قصیده ممکن است گوینده مخاطب بر این به جنبه تبلیغاتی آن نیز می

 خاص خود را به انجام امری مجاب و قانع کند. 
 

 سرای بزرگ عهد مشروطهبهار؛ قصیده -4-3

سرای معاصر است. قصیدهترین شعرای عصر مشروطه و بزرگترین الشعرای بهار  یکی از مهمملک

الممالک، دهخدا، در مرکز مشروطیت قرار دارد و تمایز او از اقرانش )ادیب پیشاوری، ادیب»شعر بهار 

سید اشرف، عارف، عشقی و ایرج( در این است که پس از دورة مشروطیت نیز ادامه یافته و قریب 

قیت خود دارد و این سی سال سه دهه پس از مسخ مشروطیت به دست رضاشاه را نیز زیر چتر خال

( او شاعر نوآوری است که هرچند در 382: 1392)شفیعی کدکنی، « بهترین سالهای شاعری اوست.

نگری اما با ژرف گرفت،ترکیب کالم و قوالب و قوافی بیش و کم همان شیوة شعرای سلف را پی می

های زمان خود و دستکاری ها و اصطالحات نوساختةآفرینی و نیز به کارگیری واژهدر مضمون

پسند در قوالب شعری، توانست در آن تصرفاتی استادانه داشته باشد و سبکی نو ابداع کند که ذوق

گفتار کمتر  در این حد از جامعیت و کمال در شعر فارسی سابقه نداشت و بعد از بهار در این شیوه

 (19: 1384شاعری توانست با او برابری کند. )خطیبی، 

های ساخت و صورت»، خراسانی است؛ اما در شعر او ویژه در قصیدهه سبک شعری بهار بهاگرچ

ای به خود گرفته که در مجموع قدمایی، در اثر ترکیب با عوالم روحی انسان عصر جدید، بافت تازه

 ii«ترین امتیاز اوست.وجود آورده است و این مهمنوعی سبک شخصی را در شعر او به

 .(386: 1392 کدکنی،)شفیعی

 در قصاید بهار « نقش ترغیبی زبان»های معنایی گستره» و« مخاطبان» -4-4

مضمون قصاید بهار بیشتر وصفی، وطنی، حماسی، انتقادی، عرفانی، پند و اندرز یا شکواییه و طنز یا 

اولیه (. شعرهای 19: 1384السالم است )خطیبی، در منقبت و رثای پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت علیه

شاه، مدح حضرت ختمی مرتبت، منقبت موالی الدیناو را اشعاری از قبیل: رثای پدر، مدح مظفر

عصر، خمریه، غدیریه، بهاریه، وفات مظفرالدین شاه، جلوس متقیان، مدح امام هشتم، مبعث ولی

سی اقتفا ن قدیم شعر پاردهد که بهار در تمام این قصاید به استاداشاه و... تشکیل میمحمد علی
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هایش را وقف پیوندد و قصاید و سایر سرودهخواهان میاما پس از مشروطیت به آزادی است؛کرده

( بهار یکی از شاعران مهم و تأثیرگذار در عصر 126: 1357پور، کند )آرینانقالب و آزادی می

توان شروطه را میهای سیاسی و اجتماعی دورة مترین مضامین و اندیشهآید. مهمشمار میمشروطه به

 در شعر او جستجو کرد. 

، هدف تعلیمی نویسنده در این اشعاربا توجه به  های معنایی در چهارچوب نقش ترغیبی زبانگستره

است و درمرتبة بعداز آن  iii«آزادی»اند. پربسامدترین گستره گسترة اصلی مطرح شده 3در قالب 

را شکل  اشعار بهار مبنای اصلی گفتمان تعلیمی ،گستره 3د. این نقرار دار i«عدالت»و  ii«وطن»نیز 

مخاطبِ گفتمان در  محور است، شناختاند. با توجه به اینکه نقش ترغیبی زبان، نقشی مخاطبداده

 ها به شرح زیر هستند:ناپذیر است. مخاطبین این گسترهامری اجتناب های مورد بحثمطالعة گستره
 
 

 نقش ترغیبی زبان های معناییگسترهمخاطبان در هر یک از انواع 

 «در اشعار پس از مشروطة بهار»
 

 گسترة معنایی مثال نوع مخاطب ردیف

 وطن -آزادی  شما، مردم، هنرمندان، حکیمان «عام و جمع»معرفه  1

 وطن -عدالت  -آزادی ادیب، دانا، حکیم، وزیرشاه، تو،  «خاص و مفرد»معرفه   2

 وطن -آزادی  مردانسان، آدمی،  «مفرد»نکره  3

 وطن -آزادی  مردان، قوم آدمیان،  «جمع»نکره  
 

 

 

 

 

 

 

 

 هلیدی گراییرویکرد نقشاز منظر  «نقش ترغیبی زبان»های مؤلفه -4-5

توصیف و بازنمایی متن ارائه گرا، عنوان رویکردی است که هلیدی برای مند نقششناسی نظامزبان

نظام »به مثابه یک  به زبان و هدمطالعه ش« بافت موقعیتی»ساس در این رویکرد متن برا داده است.

فرانقش اندیشگانی، بینافردی و متنی هلیدی در بحث مطالعة زبان، سه  .شودنگریسته می «کارکردی

طبق نقش اندیشگانی، هر پیام زبانی شامل رویدادی است که با حضور عناصری  را مطرح کرده است.

و افراد و شرایط  «فرایند»افتد و شرایطی نیز بر این رویداد حاکم است. هلیدی رویداد را فاق میات

 ک نقش ارتباطیدر فرانقش بینافردی، در جریان ارتباط، هر فرد ی نامد.می« مشارک»دخیل در آن را 
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ارچوب همین شود و در چهای مکملی برای دیگران قائل میگزیند و نقش یا نقشرا برای خود برمی

توانند به در یک متن می« ایمیزان بسامد فرآیندهای مادی و رابطه» زند.نش میها دست به کنقش

طرح باشد؛ به این معنا که های نقش ترغیبی زبان منمود نشانه کننده درعنوان یکی از عوامل تعیین

نظر را به مخاطبان ابالغ  های مورد، کنش«فرآیندهای مادی»نویسنده گاهی با استفاده از  /گوینده

نماید. گاه نیز از طریق کاربرد پربسامد کند و آنها را به همراه ساختن با اندیشة خود ترغیب میمی

دهد و با خود های یک اندیشه، به شیوة توصیفی مخاطب را تعلیم میو بیان ویژگی« افعال ربطی»

های نقش ترغیبی زبان در متن دیگر نشانه در یک متن نیز از« میزان عناصر قطعیت» سازد.همراه می

را در کالم خود از بین ببرد، مخاطب « ابهام»هستند. زمانی که گوینده / نویسنده با استفاده از این ابزار 

  شود.  به همراهی و تأیید بیشتر وی ترغیب می
 

 های نمود نقش ترغیبی زبان به اقتضای تنوع مخاطبان تنوع نشانه -4-6

متنوع و  در اشعار مورد مطالعه زبان نیزنمود نقش ترغیبی  هایبه تنوع مخاطبان، نشانهبا توجه 

و در سطح فرانقش « بسامد باالی افعال کنشی و وصفی»در سطح فرانقش اندیشگانی  ستند.مختلف ه

 این نقش در قصاید بهار به هایدر قصاید بهار، بارزترین نشانه« میزان قطعیت باالی کالم»تعاملی 

کاربرد »، «کردن جمالتنشاندار» ،«کاربرد پربسامد افعال کنشی» طور کلی باید ازه ب ند.روشمار می

حصر »، «کاربرد جمالت امری و پرسشی»، «کاربرد افعال ناقص»، «کاربرد انواع تکرار»، «قیود تأکید

ضمیر فاعلی با همراهی »، «جمالت شرطی»، «مسند و مسندالیه بستنجمع»، «استثناءانواع »، «و قصر

های نمود نقش ترغیبی زبان در گفتمان مورد نظر ترین نشانهبه عنوان شاخص «افعال وصفی»و « فعل

نام برد. فرآیندهای زبانی نیز به مقتضای کالم و مخاطب، متفاوت و متنوع هستند و رابطة معناداری 

در مرحلة تحلیل سعی وجود دارد.  بحثهای معنایی مورد میان کاربرد فرآیندهای زبانی و گستره

کل بندهای معنایی در ساختار متنی گفتمان مورد بحث، به تمام ابیاتِ قصاید  شده است با توجه به

 مبنای تحلیل قرار نگیرد.  توجه شود و تنها یک مصراع یا بیتها های معنایی آنو گستره
 

 

 هابحث و تحلیل داده -5

زبان در اشعار پس از مشروطة بهار در قالب دو دستة اصلی قابل بررسی  های نمود نقش ترغیبینشانه

انواع حصر و قصر و »، «انواع تکرار»های زبانی هستند که در رأس آنها هستند. دستة نخست نشانه

و امثال این موارد قرار دارند. در دستة دوم نیز « انواع جمالت امری، پرسشی و شرطی»، «استثناء
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ها با توجه به تنوع اند. این نشانهری از قبیل تصویرهای تمثیلی و حماسی قرار گرفتههای تصوینشانه

  اند.های مختلفی مطرح شدهبه شیوههای معنایی مخاطبان و گستره

 بهار ترغیبی اشعار –های نمود نقش ترغیبی زبان در گفتمان تعلیمی نشانه -5-1

 )تکرار واژه، جمله، ضمیر، ساختار نحوی و فعل( انواع تکرار -

در گفتمان مورد بحث  نمود نقش ترغیبی زبان های زبانیِبه عنوان یکی از پربسامدترین نشانه تکرار

 به اشکال مختلفی بیان شده است. این روش گاه از طریق تکرار یک عبارت یا یکو مطرح است 

 /الشعرا خطاب به پادشاهواژه و گاه نیز از طریق تکرار یک مصراع محقق شده است. در مثال زیر ملک

 کند:کند و وی را به تدام آنها ترغیب میهای او را یادآوری میممدوح، دالوری
 

 رشتخونین  در جنگ تو بودی که

 تو بودی که کردی به رزم جنوب

 تو بودی که گرگان ز نیروی تو

 توبودی کز آن پست و تیره مغاک
 

 سپر ساختی تن به تیر بال 

 به دربا و صحرا تن خود فدا

 تهی شد ز یک گله گرگ دغا

 ....رساندی وطن را به اوج عال
 

 

 

 در جایگاه ردیفل افعا معنادار تکرار -

معنادار افعال  تکرار»در اشعار مورد مطالعه،  های زبانی نمود نقش ترغیبییکی از پربسامدترن نشانه

الشعرای های اصلی ملکروشدر جایگاه ردیف یکی از « تکرار افعال امر و نهی»هستند. « در جایگاه

در مثال زیر در « نیست»بهار برای انتقال اندیشة تعلیمی خود به مخاطب است. تکرار پر بسامد فعل 

  ح شده است:مطر« شدن به دنیانهی مخاطب از فریفته»و « نفی پایداری جهان»جهت 

ندار نیسششششت ها که نقش ج هان جز   ج

 سششراسششر جمال اسششت و فر و ششششکوه

جهششان بر  می  ه نی  یغششاره را ب  چو 

یار یب از او گرت هوششششسشششت   تو مفر
 

هان را نکوهش سشششزاوار نیسشششت   ج

 ...بر آن هیچ آهو پشدیشدار نیسششششت

نان ندار نیسشششتچ ها که جز برج  دان 

یار نیسششششت یب از در مرد هشششش  فر
 

 

 و استفهامیجمالت پرسشی بسامد باالی  -
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ها تأثیرگذاری بر روی هایی که به دنبال کسب خبر نیستند و هدف از طرح آنآن دسته از پرسش

سؤال بالغی انتقال پیام به طرز »شوند. می نامیده «غیرایجابی یا بالغی»مخاطب است، پرسش 

سش بالغی، ایجاد تأکید در ( یکی از کاربردهای پر120: 1373)شمیسا، « غیرمستقیم و مؤثرتر است.

اصوالً استفهام، هنگامی که بر شدت عواطف و احساس و هیجان داللت کند، »کالم است؛ چراکه 

های نمود نقش نشانهجمالت پرسشی یکی دیگر از (. 181: 1382 )فرشیدورد، «سخنی مؤکّد است.

افراد خاصی هستند که هستند. مخاطبِ اغلب این جمالت قصاید بهار  ترغیبی در گفتمان تعلیمی

هدف مؤاخذه و اعتراض  اغلب با جمالتاین  گوید.گوینده بطور مستقیم خطاب به آنها سخن می

اند و از طریق ساختار پرسشی خود ذهن مخاطب را به تأمل مطرح شده نسبت به وضعیت موجود

 دارند:وامی

 سعی است و به کوششبهاگر قسمت

 ؟چرا پیوسته قومی در تنعم

 ؟بنده ملبسییک قوم در زچرا 
 

 ن فرمود موالاچنان کاندر قر 

 ؟چرا همواره جمعی در تقال

 ؟چرا یک قوم در چرکینه چوخا
 

 

 کاربرد قیود تأکید در ساختار متنی جمالت خبری و پرسشی -

شکل « هیچ، همه، هرگز، هر، اال، جز، مگر و غیره»مختلفی مانند  اداتاین روش در قالب کاربرد 

ن گرفته است. بستر اصلی کاربرد این قیود در ساختار متنی جمالت خبری و پرسشی است. واژگا

اند؛ به این معنا که در پی کاربرد این واژگان، کردن جمله عمل کردهمورد بحث گاهی از طریق نشاندار

خوش تغییر شده و در موارد بسیاری این کلمات برخالف قواعد نحوی در ساختار نحوی جمله دست

هستند  یاغلب اشخاص iiمؤکد ن این گروه از ابیاتاند. مخاطباجایگاه مبتدای جمالت قرار گرفته

های معنایی اند. گسترهصورت جمع مورد خطاب قرار گرفتهه گاه به صورت مفرد و گاه نیز بهک

 در این میان سهم بیشتری دارد.« وطن»اند که قیود مؤکد شدهمختلفی از طریق کاربرد 

 هر کرا مهر وطن در دل نباششششد کافر اسشششت

 بهر پاس عرض و مال و مسکن داد جانهرکه 

باش فل م غا خدا وز ششششاه وز میهن دمی   از 

 تهی هرگزقلب خود از یاد ششششاهنششششه مکن 

 اسششششت پیغمبر، فرموده الوطنمعنی حششب 

شهیدان ستلبالباز می فخرش چون   ساغر ا

سه ستزان که بی این هر  ، مردم ازبهائم کمترا

 در میدان که شاهنشاه قلب لشگر است خاصه
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ید آیین و بیاز تو بی یا طان ن  کار هیچسشششل

 

سلطانآیینزان که شورپیکرو ستروح وک  سرا

 

 vvvجمالت نداییکاربرد  -

 در قصاید بهار در جمالت ندایی و خطابی است.های نمود نقش ترغیبی زبان یکی دیگر از نشانه
های قصاید تعلیمی در تمام ادوار شعر فارسی بوده است. خطاب از اقتضائات سخنوری  و از ویژگی

از عنصر خطاب بهرة بسیار  ان مجالس وعظسخنران الشعرا در بسیاری از قصاید خود به مثابهملک

 vvvvبرده است.

 ؟هان ای حکیم چندکنی البه

 به پیش کور نیارد مرد البه

 مردم کرند نیمی و نیمی کور
 

 ؟هان ای ادیب چند کنی غوغا 

 غوغا به پیش کر نکند دانا

 ازکور وکر، چه خواهی جز حاشا
 

 افعال ناقص کاربرد  -

به مرور زمان به قید « شاید»از جمله افعال ناقص هستند که تنها یک شخص دارند. « شاید»و « باید»

و باید نیز، هرچند خصوصیت فعلی خود را از دست نداده، فعل کاملی نیست؛  شک تبدیل شده است

در جمله وجه « باید( »378: 1382کند. )فرشیدورد، چراکه جملة بعد از خود را مانند قید، تأکید می

در « باید»اربرد ( ک382کند که بر تأکید و خواست و فرمان داللت دارد. )همان: تأکیدی ایجاد می

 بودن زبان متن است.  سامد باالیی دارد که نشانة مؤّکدب ارقصاید به

یز چ ببششایششد دو  یزه  ن مره سششششر  ه

یز ت یز و  ت تی و  خرد و راسشششش  بششا 

 پششنششد بششنششاپششارت بششبششایششد شششششنششود

یزه توان داد، لیششک  تکیششه بششه سشششرن
 

یزدان  یم و دل  ک ح غز   پرسششششتم

 ..پششششت بداندیش توانی ششششکسشششت

 گسشششسششششت ببششایششد پنششدار ةرششششتشش.

ید  با  نششششسشششتبر سشششر سشششرنیزه ن
 

، بیشتر با ضمیر یا فعل سوم شخص و نیز، در موارد «باید»توان دریافت که با دقت در موارد باال، می

کند که نوعی کمی با ضمیر و فعل اول شخص آمده که به ترتیب امر غایب و امر متکلم را ایجاد می

ضر که با ضمیر و فعل دوم که امر مستقیم یا امر حاامر غیرمستقیم و الزام را در خود دارد؛ درحالی
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رود و الزام کمتری نسبت به امر کار میشخص همراه است، بیشتر جهت ترغیب و تحذیر مخاطب به

 (.115: 1395غایب دارد. )نک. صراحتی و محسنی، 
 

  استثناء و قصر و حصر -

و  ترین کاربردهای بالغی در حصر و قصر، ایجاد وضوح و تأکید در کالم است. حصریکی از مهم

قصر یکی از ابزارهای مهم بالغی است که  قابلیت و ظرفیت ژرفی را در اختیار گوینده یا نویسنده 

در این »دهد تا بدان وسیله تفکرات و اعتقادات خود را برجسته و مؤکّد سازد؛ به بیان دیگر، قرار می

و اعتقاد درونی  سازی است، گویندهبخش بالغت و دیگر مواردی که بیانگر نوعی تأکید و برجسته

با دارد و  کاربرد وسیعی این ابزار در قصاید بهار (.120: 1389)جمالی، « یابد.اوست که اهمیّت می

 صورت گرفته است:ترغیب مخاطب  هدف ایجاد قطعیت در کالم و در نهایت

یم ن برز هم  جهششان را بششه   بیششا تششا 

 بجز ششششک نیفزود از این درس و بحث

یم پر پی بسشششش هفششت دوزب بششه   ره 
 

 بششدین خششار و خس آتش انششدر زنیم 

یم ن تر ز ف تش بششه د  همششان بششه کششه آ

به هم برزنیم نت   صشششف هششششت ج
 

 

عذابسشششت ندگی از بهر غم و رنج و   گر ز

شعوری که از او رنج برد روح  وین عقل و 

 بودا که ره نیسشششتی آموخت به اصشششحاب

 سششوی حیات اسششت آسششایش جاوبد از آن

 

 دردی اسششت که جز نیسششتیش هیچ دوا نیسششت 

ما نیسششششت عذاب حک که   بیش و کم او جز 

 جز از رنج و عنانیست: هستی به خوش گفت که

ست سو به جز از رنج و غم و درد و بال نی  زین 

 
 

 افعال کنشی و انگیزشیپربسامد کاربرد  -

ای نویسنده در جهت القای اندیشة ر قصاید بهار، یکی دیگر از ابزارهکاربرد پربسامد افعال کنشی د

دادن کوه دماوند، به شاعر با مخاطب قراروی است. در مثال زیر « برانگیختن»خود به مخاطب و 

 کند:صورت غیرمستقیم مخاطب خود را ترغیب به انجام کنش های ندّنظر خود می

 بشششششکششن در دوزب و بششرون ریششز

 عششاد ةز آن گششونششه کششه بششر مششدیششنشش

 بششادافششره کششفششر کششافششری چششنششد 

کنششد پرا  صشششرصشششر ششششرر عششدم 
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ین اسششششاس  پی ا کن ز  ف یرب  تزو

 بششرکششن ز بششن ایششن بششنششا، کششه بششایششد

بی ین  فلششه بسششششتششانز  خردان سشششش
 

 بگسششششل ز هم این نژاد و پیونششد

 از ریشششششه بششنششای ظششلششم بششرکششنششد

 داد دل مشششردم خشششردمشششنشششد
 

 

 کاربرد ضمایر جمع و همراه ساختن ضمیر فاعلی با فعل  -

منفصل در کنار ضمیر متصل یا شناسه نیست؛ اما آنگاه که هر  در زبان فارسی نیازی به آوردن ضمیر

 (.88: 1373)شمیسا،  تواند نوعی تأکید در کالم ایجاد کنددو با هم بیایند، می
 

 دنکششششش افسشششر منششت مششا ةسشششر آزاد

 دسششششت ز خود بیخبریممششا فقیران تهی

ماسشششتم نا منزل  گداییم ولی قصشششر غ  ا 

 خضشششر ماییم که خاک ره ما آب بقاسشششت

شت سر ر ست  سلیم ةتاکه ما را ستبه ت  د
 

ت   نکششششد زیور حسشششرت ما ةتن وارسششش

 جز سشششوی حق دل ما جانب دیگر نکششششد

 دنکششششقیصشششرهرکه ششششد همدم ما منت

 هرکه ششششد همره ما ناز سشششکندر نکششششد

ت لک از رشششش پای ف  نکششششد سشششر ما ةباد
 

 مسند و مسندالیه بستنجمع -

صورت جمع آمدن  داللت بر کثرت و تأکید دارد. درشود که و گاه مسندجمع بسته می هیمسندالگاه 

 مسندالیه و مسند هم است ممکن گاهی و شودمی ترافزون تأکید که آیدمی مقدم مسند مسند، معموالً

ها، غالف»در مثال زیر جمع بستن (. 96: 1373)شمیسا، . شوند بسته جمع بیشتر تأکید جهت

 زبان را تقویت کرده است:جنبة ترغیبی ...« ها و ها، گزافمصاف
 
 

 
 

 « قطعیت باالی کالم»از طریق میزان و تقویت میزان باورپذیری همراه ساختن مخاطب  -

هایی که آن درجه اعتقادشان را به صدق یا کذب گزاره ةبه وسیل افرادمیزان قطعیت ابزاری است که 

به آن ارجاع بودن وضعیتی که کنند و دیدشان را نسبت به مطلوب یا نامطلوبگویند بیان میمی

 اههنران در مصافتا تاختند بی

 ناچار تن زند ز مصاف مخنثان

 هاپرورده شد به طرد حقایق دماغ

 هااجتماع ةبر باد رفت قاعد
 

 هاهای هنر در غالف، تیززد زنگ 

 ...هامصافمردی برشکست بهآن کس که

 هاگسترده شد بگرد طبایع گزاف

 هاائتالف ةوز هم گسست رابط
 



 

13 

 

 های اصلی نقش بینافردی زبان است. )سیمپسون،دهند. میزان قطعیت یکی از مؤلفهشود، نشان میمی

در قصاید بهار از ابزار . استنتایج عملکرد تعاملی زبان یکی از  م( میزان قطعیت در کال47، 1993

گیر وجه اخباری نسبت مختلفی برای افزودن میزان قطعیت در کالم استفاده شده است. بسامد چشم

 زبانی بهار در این زمینه هستند.  هایابزاری و امری و کاربرد افعال وجهی شناختی به وجوه التزام
 

 در جهت بخشیدن قطعیت به کالم «وجه اخباری»بسامد باالی کاربرد  -

بخشیدن قطعیت به کالم نویسنده جهت های وجه اخباری یکی از عناصر مهم در استفاده از ساخت

مخاطب هستند. زمانی که گوینده به وقوع فعل یقین داشته باشد یا سخنش را قطعی  و تأثیر بیشتر بر

از نمودهای نقش  در قصاید بهار «وجه اخباری»بسامد باالی مطرح سازد، فعل از وجه اخباری است. 

  ه باشد. ترغیبی زبان است؛ تا از این طریق مخاطب میزان باورپذیری بیشتری از کالم شاعر داشت

 هر کرا مهر وطن در دل نباششششد کافر اسشششت

 بهر پاس عرض و مال و مسکن داد جانهرکه 

باش فل م غا خدا وز ششششاه وز میهن دمی   از 

 قلب خود از یاد ششششاهنششششه مکن هرگز تهی

کارآیین و بیاز تو بی ید هیچ  یا طان ن  سشششل

 

 اسششششت پیغمبر، فرموده الوطنمعنی حششب 

شهیدان ستلبالبفخرشاز می  چون   ساغر ا

سه ست ، مردم اززان که بی این هر  بهائم کمترا

 در میدان که شاهنشاه قلب لشگر است خاصه

 سراستسلطان و پیکر کشور روح و آیینزان که

 

  «شناختی وجهی  »گیری از افعال بهره -

 «کردندرک»و  «دانستن»، «دریافتن»، «عقیده داشتن»افعال مربوط به بینش و ادراک مانند به کارگیری 

و مخاطب بخشند یکی دیگر از عواملی هستند که به کالم نویسنده و شاعر میزان قطعیت باالیی می

ترغیب مخاطبان به شنیدن »در مثال زیر کنند. می به همراهی بیشتر با اندیشة مطرح شدهترغیب  را

 محقق شده است:« شناختن»و « دیدن»در روزگار جوانی، از طریق تکرار افعال شناختیِ « پند پدر
 

 چنششدی کتششاب خوانششدم و چنششدی معششاینششه

بود مر  نقششد ع پنششدهششای پششدر   دیششدم کششه 

فاف نیسششششت ماک بت  به تجر ها   این عمر

 خوش آن که در صششباوت قدر پدر شششناخت
 

 ...دیششدم خرام گیتی از وعششد و از نویششد 

ید به من بر پراکن به طرح  بان   کان مهر

 میششدنششاداششششتششه بششه تجربششت دیگران ا

ید پدر ششششن ند  که در جوانی پ  ششششاد آن
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 قصاید بهار ترغیبی - زبانی در گفتمان تعلیمی هاینشانه انواع کاربرد: 1 جدول

 در جهت ترغیب مخاطبان
 

 معانی ثانویة جمالت مخاطب  جمله نوع نشانة زبانی

 هشدار عام -خاص  یپرسش - یخبر  دیتأک ودیق 

 اندرز عام - خاص یامر - یخبر منادا

 اعتراض خاص یپرسش یپرسش جمالت

 انذار و هشدار خاص  یامر – یخبر تکرار انواع

 هشدار خاص یامر یامر جمالت

 تشویق و ترغیب خاص خبری فعل با یفاعل ریضم یهمراه

 و ارشاد ترغیب عام -خاص  امری -خبری  ناقص  افعال

 و ارشاد ترغیب خاص امری -خبری  یشرط جمالت

 ترغیب و ارشاد عام -خاص  امری بستن  جمع

 هشدار و اندرز عام -خاص  خبری استثناء و قصر و حصر

 هشدار و اندرز عام -خاص  خبری وجه اخباری

 هشدار و اندرز عام خبری افعال وجهی شناختی
 

 تصاویر زبانی  -2- 5

مضمون اشعارش که اکثراً اعتراض به اوضاع جامعه و انتقاد به وضع موجود الشعرا با توجه به ملک

گوید نه از میاز محسوسات و واقعیات سخن  و اندرز و حکمت است، اغلبیا اخالقیات و پند 

تر را به سبک کالسیک نزدیک شعر و تصاویر شعری وی تخیالت و درونیات و وهمیات. این مسئله

های کارکرد نقش از دیگر نشانه« عناصر عاطفی»و « عناصر حماسی»، «عناصر تمثیلی» iiکند.می

 ترغیبی زبان در قصاید بهار هستند. 
 

 

 «عناصر تمثیلی»تصویرسازی از طریق  -

مفهوم » ابالغ مفاهیم مورد نظر خود از قبیلبسامدترین تصاویری که بهار برای ترین و پریکی از مهم

یکی از عناصری « تمثیل»است.  «تصاویر تمثیلی»کند، خلق می «عدالت»و ترغیب مخاطب به » عدل
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کار تمثیل برای توضیح و تبیین معنی به»تواند در جهت نقش ترغیبی کالم به کار برود. است که می

بخشیدن و تصویرکردن مفاهیم تمثیل با تجسم. «رود و قالبی است در خدمت ادبیات تعلیمیمی

کند. کارکرد های مبتندی را ساده میقی، امر آموزش به عوام و ذهنانتزاعی و عقاید دینی و اخال

های سیاسی و علم اخالق، قدرت اثبات تعلیمی تمثیل در مذاهب بسیار روشن است؛ بویژه در خطابه

 ( 273: 1385)فتوحی، « و اقناع شگرفی دارد؛ مثالً در توصیه به انجام امری و یا نهی از عملی.

الشعراء بیشترین استفاده از تمثیل را برای یکی از مفاهیم انتزاعی است که ملک« عدل»گسترة معنایی 

 گرشود، این است که عدل هدایتها القا میمعانی ثانویه که از این تمثیل iتصویرسازی آن داشته است.

بایست عدل یک امر انتزاعی است و برای ترغیب مخاطب بدان، می و موجب استحکام مملکت است؛

 از امور حسی بهره گرفته شود. 

 نکوروسشششت عروس یکی ششششاها تو ملک

ین چنششدیششک برو ا ین    عروس خو ئ  نوآ

 مششلششون پششرنششد و دیششبششه بششا تششو عششدل 

 بنگششذاشششششت       روزگششار کششه دریغششا لیششک

                         

بود داد و عششدل جز را کششاو   ششششوهر ن

 معجرپالسشششین سشششر بر یکی به داششششت

ین برداشششششت و آمششد یر پالس ا ق  م

تو گر طرازی را ملششک رسششششد کز  ی  د
 

شود. این میزان از تفصیل در تصویرسازی تر میتر و مفصلدر ادامة این قصیده تمثیل عدل گسترده

 دهندة تالش شاعر برای ترغیب مخاطب به این امر خطیر است. عدل، نشان

 «عناصر حماسی»تصویرسازی از طریق  -

؛ چراکه ماهیت شعر بهار حماسی در شعر خود بهره گرفته از عناصر زبان شعر بهار حماسی است و

درعصر مشروطیت زبان و بیان حماسی به واسطة شاعرانی »خواهی است. مبارزات سیاسی و وطن

سان میرزادة عشقی، نسیم شمال، بهار و فرخی موجب بیداری و پویایی مردم شد. ه گرا بآگاه و آرمان

های خود را ها و اندیشهیعنی شاعر با نثار خون خویش گفته کردار یکی شد؛این که گفتار با  ویژهبه

ای سرود که تحت عنوان حماسه اجتماعی مطرح شد و در واقع به منصه ظهور گذاشت. حماسه

های شیران میدان مبارزات سیاسی است. که در این نوع شعر شاعر حماسه اجتماعی بیان دالوری

خیزد. و از آزادی، وطن، گذشته، خود نیز با سالح شعر به مبارزه برمیضمن تلمیح به قهرمانان 



 

16 

 

: مقدمه( بهار در ساخت برخی تصاویر وطن 1395)جوادی زاویه، « کند.استقالل، و قانون دفاع می

گیرد؛ عناصری که داللت بر رزم و مبارزه داشته باشد. چنانکه در بیت زیر از عناصر حماسی بهره می

 چونان انسانی به تصویر کشیده شده که چنگیز بر گلویش تیز خونفشان نهاده است: بینیم، وطنمی

 بختی خوارزمشششششه، نهشاد     وانگشه ز تیره

یز نششادری           ت طن  یز و م برون ز   آمششد 

                             

 چنگیز بر گلوی وطن تیز خونفشششششان  

 وز وی گرفت روشششنی این تیره خاکدان
 

 «عنصر عاطفه»گیری از بهره -

گیرد. از میان مفاهیم الشعراء در خلق برخی از تصاویر خود از عنصر عاطفه و احساس بهره میملک

از عنصر عاطفه و احساس به میزان بسیار « وطن»گیرد، کار میاجتماعی که بهار در اشعار خود به

بر پایة عاطفه و احساس، صفت  تری برخوردار است. یکی از ابزارهای مهم تصویرسازیپررنگ

 به عاطفی چاشنی معموالً و دارد شعر انسجام در مؤثری نقش که است کلماتی از یکی صفت»است. 

 شاعر عاطفه دهنده نشان دیگر واژگان از بیش انسجام و هماهنگی راستای در صفت. دهدمی شعر

 را خود درونی حس شاعر زیرا بکشد دوش بر تواندمی را شاعر روحیات که است محملی و است

 از استفاده. دهدمی نشان پدیده یا شئ یک به نسبت را خود عاطفی برخورد و بخشدمی هاواژه به

 کالم به احساسی و عاطفی چاشنی معنا انتقال این در صفت اما ؛است ضروری معنا بیان در واژگان

در ابیات زیر صفاتی چون بیچاره، خسته، آواره، فرد، مستمند، دژم،  (35: 1394 دهرامی،) «دهدمی

 گیرد، از این نظر درخور توجه است:کار میبتر که شاعر برای وطن به

غا      چاره وطن در دم نزعسشششت دری  بی
               

شایق به چه کارید؟  شده   ای مرگ وطن را 
 

 

 بیچاره وطن خسششته و آواره و فرد اسششت
        

 رخسشششارة ما از غم این واقعه زرد اسشششت 
 

تواند در خدمت عاطفة کالم قرار گیرد، واژگانی است که بار معنایی عاطفی دارند؛ ابزار دیگری که می

 اند:واژگانی چون اشک و غم در ابیات زیر به خلق تصویر عاطفی از وطن کمک کرده

 یک قرن اشک ریخت وطن تا که برکشید 
 

 بزرگ، رایت شوکت  بر آسماناشک  
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 من که به کوی خرمی داشتمی وطن کنون
       

 وادی بیکران غم شد وطنم، دریز من 
 

 

نیز از دیگر ابزارهایی هستند که بیانگر حاالت روحی و درونی بوده و به  «ها یا اصواتجملهشبه»

دریز، افسوس در ابیات فوق، به  هایی چون دریغا،جملهبخشند. استفاده از شبهکالم جنبة عاطفی می

ترین ابزارهایی است که رنگ نیز، یکی از مهم نگاریجاندارا کنند.خلق تصاویر عاطفی کمک می

شدن و دیگر وطن، شاد و غمگین ریختنِوطن، اشکدر ابیات فوق مرگ  ؛بخشدعاطفی به کالم می

 جاندارانگاری وطن هستند.نمودهای صفاتی که به وطن نسبت داده شده است، از 

 

 گیرینتیجه -6

 الشعرای بهاردر قصاید پس از مشروطة ملک اصلی یهااز گفتمان یکی یبیترغ – یمیتعل گفتمان

ترغیبی یا »های ششگانة زبان، نقش های پژوهش حاکی از آن است که در میان نقشیافته .است

نمود بیشتری در بافت متنی این قصاید دارد. نمودهای این نقش در قصاید بهار با توجه به  «انگیزشی

قابل  «فرانقش بینافردی»و « فرانقش اندیشگانی»های معنایی در دو سطح تنوع مخاطبان و گستره

در های نمود نقش ترغیبی زبان در اشعار مورد مطالعه متنوع و مختلف هستند. بررسی هستند. نشانه

میزان »و در سطح فرانقش بینافردی « بسامد باالی افعال کنشی و وصفی»سطح فرانقش اندیشگانی 

 روند.های این نقش در قصاید وی به شمار می، بارزترین نشانه«قطعیت باالی کالم

مؤکد کردن »، «های تکرارکاربرد انواع روش»، «کاربرد جمالت امری و پرسشی»، «کاربرد قیود تأکید»

بسامد باالی »، «کاربرد چشمگیر افعال ناقص»، «جمع بستن مسند و مسندالیه»، «الت بعداز خطابجم

ها از مهمترین این نشانه« فاعلی همراه با فعل ذکر ضمیر»و « جمالت شرطی»، «حصر و قصر و استثناء

ر جهت بهار د از دیگر ابزارتصویرسازی از طریق عناصر حماسی و تمثیلی  هایهستند. انوع روش

صر گیری از عنبهره». روندوی به شمار می« برانگیختن»و در نهایت  القای اندیشة خود به مخاطب

و « ها یا اصواتجملهشبه»کالم بهار افزوده است.  انگیرشی /بر جنبة ترغیبی نیز« عاطفه

 اند. بخشیدهترین ابزارهایی است که رنگ عاطفی به کالم بهار از مهم« جاندارانگاری»
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، 12نامه، س ، کاوش«اهمیت پرسش در متون عرفانی»(، 1390آقاحسینی، حسین و همکاران ) -

 .  132-160: صص 22ش 

، 2، سال دوم، شماره فنون ادبی، «جایگاه قصر و حصر در علم معانی» (،1389فاطمه)، جمالی -

 .109-122: صص 1389 پاییز و زمستان، دانشگاه اصفهان، 3پیاپی 

، فصلنامة «های رادیوییاطالع نو در آگهی راهبردهای عرضة»(، 1390سارلی، ناصرقلی) -

 . 147 – 169(، صص 67)پیاپی  3های ارتباطی، سال هجدهم، شماره پژوهش

 ، تهران: نوین.مبانی علمی دستور زبان فارسی(، 1363شفایی، احمد) -

 .: فردوستهران .انواع ادبی(. 1381)شمیسا، سیروس  -

. تصحیح مدرس رضوی. تهران: المعجم فی معاییر اشعار العجم( 1360) شمس قیس.رازی،  -

 انتشارات دانشگاه تهران.

. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی. 1383 رزمجو. حسین. -

 مشهد.

 زبان یبیترغ نقش جادیا در مؤّثر عوامل»(، 1395جویباری، مهدی و محسنی، مرتضی)راحتیص -

 .97 -125، صص 33، سال هفدهم، شمارة کاوش نامه، «ناصرخسرو دیقصا در

، مجلة «های قیدی در اشعار شاملوکارکرد هنری قید و گروه»(، 1386پور، محمدرضا )عمران -

 . 102-78: صص 18های ادبی، ش پژوهش

، ادب «فارسی و عربیهای تأکید در شیوه»(، 1392نجاریان، محمدرضا و جوادی نیک، آمنه ) -

 . 353 – 376: صص 34و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان، ش 

، «بررسی کارکرد تمثیل در آثار ادبی تعلیمی»(، 1392وفایی، عباسعلی و آقابابایی، سمیه ) -

 . 23-46: صص 1392پژوهشنامة ادبیات تعلیمی، سال پنجم، شمارة هجدهم، تابستان 
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شناسی ابعاد زبان از منظر نشانه»زبان، بافت و متن (، 1393) هلیدی، ام ای کی و حسن، رقیه -

 برگردان: محسن نوبخت، تهران: سیاهرود.  ،«اجتماعی

، ترجمة کوروش صفوی، تهران: پژوهشگاه شناسی و شعرشناسینزبا(، 1388یاکوبسن، رومن ) -

 فرهنگ و هنر اسالمی.

، ترجمة مریم خوزان و حسین پاینده، یادب نقد و یزبانشناس(، 1390یاکوبسن، رومن و دیگران) -

 ، چاپ چهارم، تهران: نشر نی. 2ویرایش 

 .14ش مجله حافظ، «.هنر شاعری و سبک اشعار بهار» (.1384خطیبی، حسین) -

 تهران: زوّار. .از صبا تا نیما(. 1357پور، یحیی )آرین -

 تهران: سخن.  .بالغت تصویر(. 1385فتوحی رودمعجنی، محمود. ) -

 یزدی، فرخی بهار، شعر در حماسی لحن بررسی: نو حماسة(. 1395زاویه، سیدمجید. )جوادی -

 نارین رسانه. کرج: شاملو. ثالث، اخوان کسرایی، سیاوش

، 2. سال دوم، شماره فنون ادبی. جایگاه قصر و حصر در علم معانی (.1389فاطمه. )، جمالی -

 .109-122. صص پاییز و زمستان. دانشگاه اصفهان. 3پیاپی 

 نی.نشر ، ترجمة فریار اخالقی، تهران: شناسیمقدمات زبان(، 1380الرنس ترسک، رابرت ) -

 

i  .«کردهایی مشخص است. دهند، اجرای شفاهی کارانجام میآنچه مردم به وسیلة زبان »گوید: در این باره می« وان اک

 «.و غیره کنندکنند، ترغیب میدهند، اعتراض میپرسند، دستور میکنند، میزبان تصدیق می مردم به وسیلة

ii  .های مختلف برخورد او را با ارزش»بایست کدکنی معتقد است برای شناخت شعر بهار میگونه که شفیعیهمان

ها نقد و نظر قرار دهیم و در این راه پست و بلند اندیشه و حدود شناخت او را از این مفاهیم و ارزشحیات مورد 

های شعری او بحث کنیم و اگر بتوانیم رابطة این مایهها و ناهمخوانی درونبررسی کنیم و از انسجام فکری یا تناقض

جامعه جریان داشته، نشان دهیم و مثالً ببینیم وی چه نوع  ها را با مسائل طبقاتی عصر او و مسائلی که در اعماقزمینه

های محوری روزگار خویش برداشتی از مفهوم وطن، آزادی، عدالت، خدا، زیبایی یا هریک از مفاهیم ارزشی و اندیشه

 (381)همان: « داشته است.
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iii  .«آید. تصاویری که بهار برای مفهوم میالشعرا به شمار یکی از مفاهیم مهم در اشعار مشروطه و نیز، ملک« آزادی

ترین عناصری که در شعر بهار به خلق تصاویری کند. مهمآفریند، معنایی از مبارزه و جنگ قدرت را القا میآزادی می

دهندة آن است که شاعر در راه وضوح نشاناست. این تصاویر به« عناصر حماسی»انجامد، دربارة مفهوم آزادی می

خوبی در این تصاویر منعکس شده است و اغلب رنگ کند. مبارزه برای آزادی بهک مبارز عمل میآزادی چونان ی

گیرد؛ اما این شکست به معنای تسلیم نهایی بهار نیست؛ بلکه تنها توصیفی از وضع موجود است؛ شکست به خود می

 است:چنانکه با وجود توصیف این شکست، او همچنان ایستاده و ستایشگر مطلق آزادی 

یت و آزادی تاده مششششروط مت به اف    زح
  

  نهنگسشششت کام در ششششعششششعه پر گوهر این 
 

 

iv  .«است وطن ستایشگری اوج بهار»آید. شمار مییکی از مفاهیم مهم شعر دوران مشروطه و نیز شعر بهار به« وطن .

 عبارتند بارزترند و ترگیرچشم همه از که دو آن کنیم، صید بخواهیم نهنگ دو یا ماهی دو اگر او، شعر دریای از یعنی

 .(22: 1352کدکنی، )شفیعی «آزادی» و «وطن» از

i  .«اجتماعی خود، از آن در کنار  -یکی از مفاهیم مهم در اشعار بهار است که در جهت مبارزات سیاسی« عدالت

رد و در بیشتر موارد ترغیب به آن برد. این مفهوم بسامد باالیی در دیوان شاعر دامفهوم آزادی و وطن، بهره فراوان می

بینیم. عدل در دیوان بهار اهمیت و ارزش باالیی دارد؛ این ارزش را در تصاویری که از عدل خلق را در اشعار بهار می

 داند:کنیم؛ مثال در جایی که آن را دارو و مرهم میکند مشاهده میمی

 دهد؟  التیام  خونینم  جراحت دل  کجاست آنکه به داروی عقل و مرهم عدل
 
vi . «شود و دارای کارکردهای ها و انواع گوناگون در متن ایجاد مییکی از سازوکارهای زبانی است که به شیوه« تأکید

ها و تفکرات خاص گوینده کمک کردن بخش از معنای متن، به انتقال بهتر اندیشهمختلف بالغی است. تأکید با برجسته

شود. زمانی که سخن با تأکید به عنوان یکی از سازوکارهای زبانی، در چهارچوب نقش ترغیبی زبان مطرح می کند.می

گذارد. بالغت اقتضا تری دارد و ابهامی در ذهن او باقی نمیشود، در جان شنونده تأثیر عمیقتاکید مناسب همراه می

رعایت مقتضای حال در حقیقت معیاری برای شناخت کالم کند که کالم به مقتضای حال و مناسب مقام گفته شود. می

بلیز از غیربلیز است. به این معنا که ممکن است سخنی مقتضای حالی باشد باشد ولی همان سخن برای حال و موقعیتی 

طب دارد. اگر شنونده منکر دیگر مناسب نباشد. مقتضای حال بستگی به زمان و مکان و حالت روحی متکلم و مخا

انکار او ضرورت دارد و چنانچه انکارش شدیدتر است، تاکید هم باید بیشتر باشد )علوی  ازةکید کالم به اندتأاست، 

     (.148: 1364مقدم، 

iii  . شناسان معتقدند هر زبان برای بیان زبانشناسی به معنای بیان احساسات گوینده است. زبانعلم ندا از منظر

غیره احساسات درونی اعم از حیرت، تأسّف، تحسین، تحقیر، ترس، آرزو، انزجار، شک و تردید، تعجب، حسرت و 

 دو وسیله در اختیار دارد:

 آه،آوب و وه  استفاده از اصوات و کلمات فاقد معنای لغوی مانند: -
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 غیرهنمودار احساسات مانند: آفرین  احسنت  بارک اهلل  خوشا  دریغا  و استفاده از الفاظ دارای معانی مشخص و  -

  .(135: 1363)شفایی، 

viii  .های ندا صوت .رود. با نشانه به کار می2نشانه و با تغییر آهنگ . بی1معموالً به دو صورت در قصاید بهار  منادا

 .«ا»و پسوند  ، هانعبارتند از: ای، یا، ایادر ابیات وی 

ix  .دهد و ویژگی بارز آن، روشنی است.واسطه و مستقیم نمایش میتصویر در شعر کالسیک شئ را بی 

x  .کند. در مواردی که بیان اندیشه دهد و آن را تثبیت میکردن امور انتزاعی، به آگاهی ذهنی، شکل میتمثیل با حسی

ها خطر هایی که بیان آنان غیرمستقیم اندیشهگویی و بیدشوار است، تمثیل به روش آگاهانه راهی است برای پوشیده

 .مایة اثر استدارد. یکی از شگردهای مهم ادبی برای القای معنا، خلق تصاویر مرتبط با درون


