
 

 
 
 
 

 ایران  سبت بین ترجمه و انتقال فرهنگی درن

 ناصرالدین شاه قاجار ةدور

 *محمدامیر احمدزاده

 چکیده

ین ه ناصرراد  این است که به ارزیابی نسبت بین ترجمه و انتقال فرهنگی در دور رله نوشتار حاضئمس
هجرر    سریدده  شاه قاجار بپردازد، بر اساس روش تحلیل تاریخی می توان گفت که ایران در قررن  

حروتت  تبا وضعیتی متفاوت در دنیا  پیرامونی مواجه گردی ؛ اروپا  این عصر ضرمن درنوردیر ن   
انرال  مختلف سیاسی، فلسفی و صنعتی به سو  شرق حرکت کرد و ترجمه در این فضا  به مثابره ک 

مرع  سرایر جوا  ایرران و ) ه مب ا )فرنگ( را به جوامع مقص انتقال فرهنگی معنا یافت که دستاورد جامع
رق شر ها  فرهنگی جوامرع  ویژه با آگاهی گروهه مسلمان( منتقل سازد. اما این یک انتقال ساده نبود ب

ت کره ترا   شکل گرف« ستید ر  سازش» از ماهیت تحوتت و متون اروپایی برآم ه از آن نوعی دوگانه
نر   ل ش ه بود  ترجمه تشکیم تها نید ت اوم یافت؛ در میان مترجمان و برخی نهادها  دودتی که برا

یارهرا   معیارها  گوناگونی برا  ترجمه انتخاب می ش  که عم ه تررین دتیرل آن را مری تروان مع    
ارایره   درونی و معیارها  بیرونی دانسرت. عوامرل درونری را خرود آ رار، هنجارهرا و ادگوهرایی کره        

ا  .  معیارهر ر متررج  ارتبراد دارد  ها  موجود برا  هر کردن . این مسئله به انگیدهدادن  تعیین میمی
ع آ رار  بیرونی نید به مسئله ق رت سیاسی و نقش آن در جهت بخشی ن به ترجمه هرا و انتخراب نرو   

 ت.ربط داش

 انتقال فرهنگی، نهضت ترجمه، جامعه مب ا، جامعه مقص . :هاکلیدواژه

                                                                                              

 m.ahmadzadeh@ihcs.ac.ir ،استادیار تاریخ فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطادعات فرهنگی *

mailto:m.ahmadzadeh@ihcs.ac.ir


 چكيدة فارسي   2

  (هامدارس و خانقاه) ایوبیانصالحیه برپایی مؤسسات 

 در شام و مصر

 *لیرضا اشتری تفرشیع

 **فاطمه احمدوند

 چکیده

 برخری  و اول دسرت  منرابع  از آمر ه  دسرت  بره  توصیفی ر  این پژوهش ضمن ارائه گدارشی تاریخی
 ایروبی  ادر ین  صرح   دسرت  بره  شر ه  برپرا  دینری  و آموزشی مؤسسه چهار از تاریخی ها پژوهش

از شرهرها    نقاه صححیه در هرر یرک  وبیان، یعنی دو م رسه و دو خاای سلسله بنیانگذار ،(ق589 .د)
هرا  ایجراد ایرن    کوش  ترا برا روش تحلیلری، عوامرل مرؤ ر در انگیردش      بیت ادمق س و قاهره، می
حروتت  ها  فرهنگی و مذهبی بنیانگرذار آنران و یرا ترا یرات نراگدیر ت     مؤسسات، منطبق با سیاست

سری ماننر    ترتیب، عوامل سیاائل آی ؛ ب ینبنیان از این پ ی ه تاریخی نتاریخی، به ارائه روایتی تحلیل
تحش برا  کسب مشروعیت سیاسی، عوامل مذهبی، از جملره ترحش بررا  تعمری  ان یشره هرا        

ن و ها  جهاد  بر ضر   صرلیبیا  اشاعره و حذف آراء رقیب، عوامل جهاد  یعنی تا یر بر ایجاد انگیده
خرش  ححیه با فراین  شرق بره رررب پ  عوامل فراین   یعنی کوشش برا  تطبیق پ ی ه مؤسسات ص

ها  فرهنگی زن گی مَ رسی و خانقاهی در این پرژوهش  ها  تم نی م رسه و خانقاه و پ ی هپ ی ه
 رار گرفته است.مورد بررسی ق

 پخش، عصر ایوبی.ة صححیه، م رسه، خانقاه، نظریها: کلیدواژه

                                                                                              

 a.tafreshi@hsu.ac.ir مسئول(، ة)نویسن  ، سبدوار، ایراندانشگاه حکی  سبدوار تشیع استادیار گروه تاریخ  *

، قدوین، ایران )ره( دمللی امام خمینیادانشگاه بین ،استادیار گروه تاریخ و تم ن ملل اسحمی **
ahmadvand@ISR.ikiu.ac.ir 

mailto:a.tafreshi@hsu.ac.ir
mailto:ahmadvand@ISR.ikiu.ac.ir


 3   چكيدة فارسي

 صورت و معنا؛ نقش معمار مسلمان در خلق معماری

 *امیدواریسمیه 

 چکیده

  رنرا   هنر و معمار  اسحمی به عنوان یکی از تجلیرات برآمر ه از ان یشره و تفکرر اسرحمی واجر      
عنرا بره   مبسیار  در درون خود بوده است و این معمار  به عنوان زبران گویرا  حقیقرت، از مرتبره     

لق آ رار  ان در خمرتبه صورت ظهور و تجلی یافته است. رمد یکی از مفاهیمی است که هنرمن  مسلم
گیرد. بی شک معمار مسلمان بنا به مرتبره خرویش و جایگراهی کره در     خویش ناگدیر از آن بهره می

ظرام عراد    نظام هستی داشته است قادر به کشف و انکشاف رموز عاد  به عنوان حقیقتی متجلی در ن
مروز  ایی از رت. رمدگشتکوین و در مرتبه بع  تجلی بخشی ن به آن معنا در نظام عاد  تشریع بوده اس

کرار   ،و درک معنا از نظام هستی و مرتبه دیگر تجلی بخشی ن به آن معنرا در قادرب صرورت رمرد     
پردازد تعیرین نسربتی   ا  که این مقاده به بررسی آن میلهئهنرمن  و معمار مسلمان خواه  بود. اما مس

ی در گررو  ن  خلق معمار  اسرحم کن . فرآیاست که هنرمن  مسلمان با مراتب مختلف رمد برقرار می
ت   بره حقیقر  رمدگشایی و رمدپرداز  در عاد  هستی بوده است که معمار مسلمان با رور در معنا بای

 .این رموز واقف گردد و آنها را در فرآین  خلق معمار ، به مرتبه تجلی رسان 

 معمار  اسحمی، صورت، معنا، رمد. :هاکلیدواژه

                                                                                              

 s.omidvari@sau.ac.ir استادیار گروه معمار  دانشگاه عل  و هنر یدد، *

mailto:s.omidvari@sau.ac.ir
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 عربی در اشعار فاضل العزاویبیگانه و  یتصویر دیگر
 *یتوفیق رضاپور محیسن

 ***یغز لفتةعواد کاظم ، **یرسول بالو

 چکیده

هرا ورونر ها اسرت کره تصرویر دیگرر  یکری از آنهرا         ا  از گررایش ادبیات تطبیقی شامل مجموعه
باش . تصویر دیگر ، توجه بسیار  از پژوهشگران معاصر را بره خرود جلرب کررده اسرت. آنهرا       می
دهن  از آن جمله خوانش تصرویر  از یرک ملرت،    ر را از زوایا  مختلف مورد مطادعه قرار میتصوی

 یک فرقه مذهبی، یک شخصیت بیگانه در ادبیات ملتی دیگر؛ همچنین تصویر یرک شخصریت، یرک   
گیرد همانن  تصویر گرروه داعرش کره در    فرقه یا گروه خود  از جامعه شاعر، مورد بررسی قرار می

 «دیگرر »ار منفی بوده است. قرار گرفتن در کنر  2012ر  از نویسن گان عرب پس از سال ادبیات بسیا
در  را «مرن »کنر  و آزاد   شود چرا کره قر رتش را برر آن تحمیرل مری     می «من»منفی باعث رنجش 

اسرت. ایرن    «مرن »ه هدینره آزاد   بر  «دیگرر  »کن ؛ به بیان دیگرر، آزاد   زن گی کردن سرکوب می
برر اسراس    را در شعر فاضل ادعداو  مورد بررسی قررار دهر  و   «ویر دیگر تص»کوش  پژوهش می

باشر  کرهت تصرویر دیگرر  خرارجی و      تحلیلی، در پی پاسخ دادن به این سوال می رروش توصیفی  
دهر  کره   ها  این پرژوهش نشران مری   عربی چگونه در شعر فاضل ادعداو  نمایان ش ه است؟ یافته

ها  نق  ادبی ماننر  سراختارگرایی و ریرره    نها مربود به گرایشت «دیگر »خوانش و بررسی تصویر 
باشر .  شناسری نیرد مربرود مری    ها  علوم انسانی مانن  تاریخ و جامعره باش ، بلکه به سایر شاخهنمی

راقری و  عترسی  کرده است ابت ا از نیازهایش سپس نیازهرا  جامعره    «دیگر »تصویر  که شاعر از 
 عرب سرچشمه گرفته است.

 .شعر معاصر عراقی، فاضل ادعداو ، تصویر دیگر  :هادواژهکلی

                                                                                              

 tofighalnassari@gmail.com، خلیج فارس، بوشهر ت عربی، دانشگاهزبان و ادبیا دانشجو  کارشناسی ارش  *

 r.ballawy@pgu.ac.ir)نویسن ه مسئول(ت  خلیج فارس، بوشهر دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه **

 awad.aa988@gmail.com، قار، ادعراق  ذ گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تاداس ***

mailto:tofighalnassari@gmail.com
mailto:r.ballawy@pgu.ac.ir
mailto:awad.aa988@gmail.com


 5   چكيدة فارسي

 البالغهنهجساز در شناسی تصاویر معنیزیبایی

 چهارم ةشناسانه در خطبپژوهشی سبک

 *مالک عبدی

 چکیده

 ل بر اصرول ها  تربیتی وراهبردها  سیاسی که در بطن خود دارد، مشتمنهج ادبحره عحوه بر ارزش
تری  ها  پنهران آن در رخ گر نمودن تیهفمن   است که برا  بیان بهتر معنی، وجلوهزبانی وبیانی ه 

یرن کتراب   ها  صرفی، نحو ، واژگانی، بحرری وموسریقایی کره در ا   زیباتر به کار رفته است. دتدت
مرام  ده اسرت. ا ساز  ورسانایی معنایی قرار دا  مفهوما  استوار در حوزهاست آن را به مثابه گنجینه

سرته  نی بهره جا  ه فمن  از ابدارها  زبا  چهارم آن به گونهدر این کتاب عموما وبه ویژه در خطبه
سرتفاده  اضرا  کرحم   تا آنچه را که از معانی در نظر داشته به نحو  شایسته پویانمائی کن . آنجا که اقت

ز سررتلدم اسررتفاده اجویرر  وآنجررا کرره بافررت کررحم ماز ابرردار صرررفی اسررت از ایررن ابرردار سررود مرری
 کن ، ودر جرایی کره ادقرا  معنری، تصویرسراز      گونه عمل میها  آوایی زبان است اینخصوصیت

ه معنرایی بر   ورزد ترا چرخره رسرانایی    طلب  امام به درستی به آن مبادرت مری واژگانی یا بحری را می
حلیلری  ت ر   روش توصیفی درستی میان فرستن ه پیام وگیرن ه ایجاد شود. پژوهش پیش رو بر اساس

 د ا  از معانی جد بره مر  انجام پذیرفته ونتایج حاکی از آن است که در این خطبه کوتاه قسمت عم ه
م در ایرن  اطبران امرا  استفاده از این ابدارها  زبانی قابلیت ظهور وبروز تام  را ن اشته واز آنجا کره مخ 

 شر ه در آن صررفا  استعار  بره کرار گرفتره     ا  هستن ، چرخهزدهگرید ورفلتخطبه جماعت دین
غشروش  ا  گویراتر تصرویر م  تصریحی است، واین ب ان سبب است که امام با صراحتی بیشتر وروی ه
رسر  کره امرام    گونه به نظر میومعان  مخاطبانش را برا  خوانن ه به تصویر بکش . در نهایت نید این

اسرتعار (  )تر  به سطو  آوایی وبحری اهتمام ویژهدر این خطبه برا  پردازش بهتر مفاهی  خویش 
رری بره   هرا  صروتی وبح    دتدرت ها  خود را در این زمینه به واسطهکحم داشته، ومهمترین آموزه

 سمع ونظر مخاطبان رسان ه است.

 شناسی، تصاویر معنایی.  چهارم، سبکنهج ادبحره، خطبه ها:کلیدواژه

                                                                                              

 m.abdi@ilam.ac.ir، استادیار زبان وادبیات عرب، دانشگاه ایحم *

mailto:m.abdi@ilam.ac.ir
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 ر حازم رشک التمیمیدرون مایه وطن در شع

 ألحرف المشبهة بالمطرمطالعه موردی دیوان ا

 *یمريم غالم

 ***یانسیه خزعل، **یرقیه رستم بورملك

 چکیده

 و جنرگ  زاز دیرباز تا کنون ا کشور عراق دارد. نقش برجسته ا  انسان عاطفی گیر  شکل در وطن
 ری حر  و ملری  هویرت  حفر   نبرال د بره  نید با اشعار خرود  عراقی شاعر و بوده است، در رنج اشغال
 ت. شراعر اسر  باش ، بروده  تم ن و انتساب شهرون ان به وطن که بیانگر کشور، به گونه ا   فرهنگی
وطرن نردد    چرا که نیست، مستثنی نید شاعران عراقی سایر از ادتمیمی نید رشک حازم عراقی، معاصر

 درب قا در ودش برگرفتره، و وجر  اعماق از که است ووج انی عمیق عاطفی ارتباد و احساس یک او
درون مایره   به شاعر دیوان در وطن. دارد باتیی بسیار تا یر شنون ه دارا  موسیقی بر و فصیح کحمی

 در کره  ارد اشراره د  ا  کلیشره  یا ای ه واقعه، موضع، به "موتیف"است. درون مایه  ش ه اصلی تب یل
 بررسری  طادعره م هر ف از ایرن  . می یابی  کراربه ت ها افسانه و عامیانه ها  داستان ادبی، مختلف آ ار

 نتقراد  ا رویکررد  مطادعره  این. است حازم رشک ادتمیمی "اتحرف ادمشبهه بادمطر"بخشی از دیوان 
 برر  بتنری مدرون مایه  توصیف است. ابت ا به کرده انتخاب را برا  بررسی تحلیل و توصیف از مرکب

 اعردیروان شر   در محور  وطن نقش نشانگر که نمونه ها  شعر  سپس مطادعات پیشین پرداخته، و
 د در عرراق رنرج هرا  موجرو    که اینت مطادعه  از جمله نتایج این. است را مورد بررسی قرار می ده 

ویر وطرن  به گونه ا  که تص .حازم رشک ادتمیمی ش ه است اشعار در گسترده وطن بازتاب به منجر
مچنرین  هنعکراس حقرایق موجرود در عرراق اسرت.      همراه با حدن و درد و آه بروز یافته و این امر ا

ویر توسط شاعر بره تصر   عراقی حاکمان و دین مردم، شهرها، روشن ش  که وطن در چارچوب مربع
 کشی ه ش ه است.

 .طن، شعر سیاسی، حازم رشک ادتمیمیدرون مایه، و :هاکلیدواژه

                                                                                              

 ادبیات، دانشگاه اددهرا، تهران، ایران ةدانشک  دانشجو  دکتر  زبان و ادبیات عربی، *
M.gholamy@alzahra.ac.ir 

 (ولئنویسن ه مس) ادبیات، دانشگاه اددهرا، تهران، ایران ةگروه زبان و ادبیات عربی، دانشک دانشیار  **
R.rostampour@alzahra.ac.ir 

 E.khazali@alzahra.ac.ir ،ادبیات، دانشگاه اددهرا، تهران، ایران ةگروه زبان و ادبیات عربی، دانشک  استاد ***

mailto:M.gholamy@alzahra.ac.ir
mailto:R.rostampour@alzahra.ac.ir
mailto:E.khazali@alzahra.ac.ir
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 های ریشخندهای به حاشیه راندن هویت قهرمان و روشجلوه

 ا تامرزکریّ اثر ستغاثهاالکوتاه  داستاندر 

 *بهنام فارسی

 ***علی نوبهار، **علی بیانلو

 چکیده

ا رر   دار  هنرر  و ابر نیسرت، بلکره    کرردن  مسخره برا  ا لهفقط وسی ریشخن  ها روشتردی  بی
جتماعی به حسراب  مسائل سیاسی و ا پیرامونشاعران  و نویسن گان ها  ذهنیدر ره بیان در بخش
 بررا   ا لهرا وسری  هرا  ریشرخن   روشکه  است کسانی جمله از سور   ها تامر نویسنکری آی . زمی
 داسرتان در  روشکن . این می استفاده سوری ه حاک  نظام و جامعه در از مفاهی  نادرست موجود انتقاد
 ه یر گاه نوبسرن  دحاضر، جهت انتقال  د. در پژوهششومی دی ه مختلف ها با شکل اتستغا ه کوتاه

موجرود در   به پیشنهاد نویسن گان تصراویر  ر تحلیلی استفاده گردی ه و از روش توصیفیبه مخاطب، 
هرا  بره   جلروه  این مقاده، توسط کاریکاتوریست ترسی  ش ه است. همچنین طبق اهر اف پرژوهش،  

ایرن   هرا  هنرر  ریشرخن  در   نادرسرت و روش  حاشیه ران ن هوی ت قهرمان به عنوان یرک مفهروم  
ونی هنرر ریشرخن  در مفراهی  گونراگ    کره   شر  پژوهش ایرن   بررسی ش ه است. نتیجة کوتاه، داستان

ح  سر دمشرق در خرواب و پیکرر متحشری، باسرواد ناآگراه از جایگراه قهرمران،         جار  است. مانن ت 
سح ، نپذیرفتن مرگ با خوار ، عاقبت قهرمران و سرححش.   ناکارآم ، وزیر درورین و سرگشتة بی

  جرادویی،  تکنیک رئادیسر هنر  به کار رفته در ریشخن  شامل این موارد استت ها  همچنین روش
میران   اقض، تنر مر   بره  ه یشرب  ذم ، ، تهکّ  پی ا و پنهران کمجاز دغو ، تصویر حس ی دردناک مضحر

 واژگان و معانی، بینامتنیت.

 .تامر زکری ا  ه،اتستغاه، کوتا داستان، ها  ریشخن حاشیه ران ن هوی ت قهرمان، روش :هاواژهکلید

                                                                                              

 behnam.farsi@yazd.ac.ir (،)نویسن ة مسئول ، ایرانزبان و ادبیات عربی، دانشگاه یدد بخش استادیار، *

 abayanlou@yazd.ac.ir ،، ایرانزبان و ادبیات عربی، دانشگاه یدد بخش استادیار، **

 hajalinobahar1@gmail.comکارشناس ارش  زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یدد، ایران،  ***

mailto:behnam.farsi@yazd.ac.ir
mailto:abayanlou@yazd.ac.ir
mailto:hajalinobahar1@gmail.com
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 اثر امیل حبیبی خوشبدبینهای طنز در رمان جلوه

 *اینفرهنگ ریام

 **انیپورحمدان علی

 چکیده

 را دطنر  از هر ف  مخاطب یگاه و رفته بکار تاکنون گذشته در که است ادبی  هاتیخحق از طند
 طنرد  نگررفت  بکرار  نکهیا قتریدق اما است حیصح  ح ود تا که دان یم « گرید» منددت از کاستن
 وضرع  انگریر ب بلکره  سرت، ین خنر ه  و مردا   همچرون  انسران  یروحر   ازهاین به ییپاسخگو تنها

 لیر تد طنرد   ریبکرارگ . برن یم رنج آنها از جامعه و مؤدف که است یفرهنگ و یاسیس ،یاجتماع
 از انتقراد  هب آشکارا توان ینم بیاد که  بطور هاست؛دهان بستن آنها نیمهمتر از که دارد  اریبس

 خرود   هاواستهخ انیب  برا ییسکو عنوان به را طند نیبنابرا بپردازد؛ رلط یاستیس ای اشتباه ظل ،
 بکرار  یسرت یونیصه  یر رژ  هرا اسرت یس از تررس  خراطر  به تنها را طند "نیخوشب ب". ن یگدیبرم

 نگاشرته  دطنر  وهیشر  بره  صررفا   کهیبطور نکرده؛ مشاه ه آن از بهتر یروش سن ه،ینو ایگو و نگرفته
 آن لرت م و نیفلسط طیشرا انیب در مخاطب  برا یامیپ  حاو ک،یتراژد و تلخ  طند بلکه نش ه،
 نیر ا در طنرد   ریبکرارگ  یچگونگ یبررس و لیتحل به ،یلیتحلر   یوصف روش با مقاده نیا. است
 کنر ، یمر   یترسر  را نیفلسط ملت طیشرا از یمختلف  هاجلوه لیام که ییآنجا از. پردازدیم رمان
 وضروع م تیر اهم بره  پررداختن  در جسرتار  نیا ضرورت. دارد   اریپا اتیادب با یتنگاتنگ ارتباد
 ریترا   رمران  نیر ا کره  ییآنجرا  از و اسرت  آن یانسران  و ینید جنبه از یپوشچش  ع م و نیفلسط
 انیشرا  و  یر ج   هرا شره یان  کره  اسرت  یهیبر   گذاشرته،  یستیونیصه  یرژ و جهان در ییبسدا
 و یبر یبح نردد  آن ارررا   و طند  ریبکارگ یچگونگ نییتب یپ در مقاده نیا. بردارد در  امطادعه
  راژدتر  انیر ب  برا را هاروش همه ینیفلسط بیاد که ییآنجا از و اوست ا ر تیموفق در آن نقش
 کرار اف انیر ب در یروش عنوان به طند  ریبکارگ تیخحق از جستار نیا گرفته، بکار خود  دردها و
 و نیسرط فل هیقض به نسبت هاعرب گاهیجا ،ینیفلسط تیهو بحران.  اردیبرم پرده یبیحب نظرات و
 نیر ا. پرردازد یمر  آنها یبررس به مقاده نیا که است یمهم موضوعات از  سازفرهنگ  هااستیس

  یر ژر ریتحق و نیفلسط بر حاک  تیوضع فیتوص  برا را طند سن ه،ینو که است نیا انگریب رمان
 .است گرفته بکار یستیونیصه
 ت طند، رمان فلسطین، خوشب بین، امیل حبیبی.هاواژه یکل

                                                                                              

 a_farhangnia@sbu.ac.ir ،(مسئول ةسن ینو) یبهشت  یشه دانشگاه ،یعرب اتیادب و زبان گروه اریاستاد *

 ali.purhamdanian@gmail.com ،یبهشت  یشه دانشگاه ،یعرب اتیادب و زبان ارش  یکارشناس  دانشجو **

mailto:ali.purhamdanian@gmail.com
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 شناسیسبک براساس سجادیه ةصحیف و البالغهنهج بین توازن

  «جانسون» و «بوزمان» هایتئوری طبق آماری

 (38 یدعا و 74 ةنام)

 *زادهعیسی متقی

 ***مديری هسمی، **خانیعلی حاجی

 چکیده

 ا ، سربکی متناسرب برا   ها  انتقال افکار به دیگران، نوشتن است. هرر نویسرن ه  ترین راهی از مه یک
سرا  بارد و چره  گدین  تا در ذهن خوانن گان، تا یرگذار باش ، ودی امکان دنظر خود بر میاه اف مورد

ان، نوشرتار  آنر  هرا   که ه ف نویسن گان، مشابه هست امرا در سربک  در ارلب مواقع، با وجود این
تن، ایفرا  هایی وجود دارد. سبک، نقش مهمی را در انتقال محتو  و دستیابی به هر ف از نوشر  تفاوت

کرارگیر   می کن ؛ چراکه شوق و رربت خوانن گان یک متن، بستگی زیاد  به نیکویی و حسرن بره  
هرا  متنروعی   اخهترین رویکردها  ج ی  بوده که دارا  ششناسی، یکی از مه جمحت دارد. سبک
هرا  دغرو  در مرتن را    یر ه پ این رویکرد، کم ی ت و شرمارش  شناسی آمار . است؛ از جملهت سبک

یگرر، از کم ی رت،   د عبارت بهکن ؛ یمقرار داده و بر پایة نتیجة این آمارگیر ، حک ، صادر  توجه مورد
سی آمار ، قادر خواهی  برود کره   شناککن . به کمک مطادعات سبیمبرا  رسی ن به کیفیت، استفاده 

 قیق حاضرر، ها  مختلف، تماید قائل شوی ؛ از جملهت سبک علمی، ادبی، خطابی و ... . تحمیان سبک
 38دعراء   و 74باش . مرا نامره   شناسی آمار  در نهج ادبحره و صحیفة سجادیه میشامل مطادعة سبک

ی، روش توصریف  بوزیمان و جانسون و با تکیه برر را به عنوان نمونه انتخاب کرده و بر طبق دو نظریة 
 ی  کره سربک  تحلیلی و آمار ، آن ها را مقایسه کردی . بر طبق نظریة بوزیمان بره ایرن نتیجره رسری     

تر است و طبرق  تر و سبک نهج ادبحره به سبک علمی، نددیکصحیفة سجادیه به سبک ادبی، نددیک
ت دبحرره اسر  واژگانی صحیفة سجادیه، بیشتر از نهرج ا  نظریة جانسون به این نتیجه رسی ی  که رنا 

 اما اختحف آن ها زیاد نبوده و به ددیل تا یر شرایط اجتماعی بوده است.

 .ة سجادیهشناسی آمار ، نظریة بوزیمان، نظریة جانسون، نهج ادبحره، صحیفسبک :هاواژهکلید

                                                                                              

 motaghizadeh@modares.ac.ir ، مسئول( ةنویسن ) م رس تربیت دانشگاه، عرب ادبیات و زبان گروه دانشیار *

 Ali.Hajikhani@modares.ac.ir ، م رس تربیت دانشگاه، ح یث و قرآن علوم گروه، دانشیار **

 s.modiri@modares.ac.ir، تربیت م رس دانشگاه، عرب ادبیات و زبان ارش  اسیکارشن دانشجو  ***

mailto:s.modiri@modares.ac.ir
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 « هَاأَثْقَالَ الْأَرْضُ أَخْرَجَتِ وَ» ةبازخوانی مفهوم آی

 شناسی فرهنگیبا رویکرد انسان

 *زهرا محققیان

 چکیده

در میران   آیه دوم سوره زددال که از اخراج ا قال زمین در روز قیامت و تحر یث آن خبرر مری دهر ؛    
رکردهرا   عم ه مفسران و قرآن پژوهان، باور  مجازین مرتبط با روز قیامت تلقی ش ه اسرت کره کا  

هرن  ککراوش در باورهرا    آشکار می سرازد. ایرن در حادیسرت کره     استعار  زمین را در قرآن کری  
ود موجر ین آیره  انشان از آن دارد که آنچه در زبان فرهنگی منطقه بین ادنهرین و سرزمین اقوام سامی 

 ریر عرراب و ر ااستوار در فرهنگ گذشتگان اع  از  ییبلکه باورها ستیاست نه تنها مجاز و استعاره ن
  عر  از واکراو  . این نوشتار باست افتهیراه  کری  نآقر اتیبه آ نمل زبابر مح اکنوناعراب است که 

اخت رویاورد مفسران به این آیه، به بررسری مؤیر ات ایرن ادعرا مری پرردازد و  براسراس یرک شرن         
 سیاقی کره در  متق م، آیه فوق را در ها  س ه تفسیر  فرهنگی مربود به پیش از اسحم و نید ادبیات

 زخوانی می کن .آن واقع ش ه است؛ با

 .انسان شناسی فرهنگی، مادرزمین، زبان حقیقت و مجاز، استعاره ها:واژهکلید

                                                                                              

 z.mohagheghian@ ihcs.ac.irفرهنگی،  مطادعات و انسانی علوم پژوهشگاه قرآنی، مطادعات ةپژوهشک  استادیار *
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 ار موسیقایی و معنایی شعر مقاومتساخت

 موردی شعر بسیسو و فیتوری ةمطالع

 *وحید میرزائی

 **نرگس انصاری

 چکیده

ان بخشری  مقاومت به عنرو رود و شعر موسیقی از عناصر پویا و زن ه در ساختمان شعر  به شمار می
ن عربری  ها  خاص خود، بیانی صادق از احساس و وج ان انسااز شعر معاصر عربی با ریت  و نغمه

برا   وتحلیلری و آمرار     –و آرزوها  گمش ه اوست. از این رو  این جستار برا رویکررد توصریفی    
رات و صرای  و تغییر  گدینش اشعار معین بسیسو و محم  فیتور  ابت ا به تحلیرل موسریقی بیرونری ق   

اع فیه و انرو پردازد. سپس نقش قاهایی که در ساختمان تفعیله شعر این دو شاعر رخ داده، مینوآور 
مکانیسر    دهر  و در ادامره  مختلف آن را در ارتباد با موسیقی و معنا  قصی ه مورد توجه قررار مری  

سریقی  بیران ارتبراد میران مو    شود، به منظورصوتی شعر مقاومت را که سبب رنا  موسیقی شعر می
دهر   هرا نشران مری   کن . نتیجه بررسیدرونی و مضمون قصی ه و عواطف شاعر بررسی و تحلیل می

ر  ها  نو، نقرش مرؤ   بحر مت ارک در شعر این دو شاعر از تغییرات مختلفی برخوردار بوده و تفعیله
  بره  ها  ترکیبی در شرعر فیترور  آور موسیقی داشته است. همچنین بحردر کاهش یکنواختی محدت

رار دارد قر ددیل دارا بودن ریت  و نوایی نو بر اساس تجارب درونی شاعر در ص ر اوزان شرعر  و   
حوه و تحلیل موسیقی درونی اشعار وح ت و همسانی صوتی در ساختار کلمات ایجاد کررده کره عر   

 شعر  بخشی ه است.   بر هماهنگی و انسجام موسیقایی، ابعاد معنایی متع د  را به متن

 تی، معین بسیسو، محم  فیتور .شعر مقاومت، ایقاع، مکانیس  صو ها:کلیدواژه

                                                                                              

   yahoo.com1366mvahid@  امام خمینی )ره(،ادمللی دانشجو  دکتر  دانشگاه بین *

 narjes_ansari@yahoo.comادمللی امام خمینی )ره(، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین **

mailto:mvahid1366@yahoo.com
mailto:mvahid1366@yahoo.com
mailto:narjes_ansari@yahoo.com
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 البالغهنهجهای کننده و دالیل امتناع در خطبهواکاوی امتناع

 *یوکيا ینجف یعل

 **مرضیه سادات کدخدايی

 چکیده

   بیان معنرا ساس ذهنیت و ، برابه اقتضا  شرایط حال مخاطب و بر ا نهج ادبحره)ع( در  امام علی
تررین  از مهر   ها  بیانی مختلفی استفاده کررده اسرت، امتنراع   و ترسی  مفاهی  مورد نظر، از استراتژ 

ن روش شگردهایی است که امام در متن دینی خود آن را به کرار بسرته اسرت؛ مرتکل  زمرانی از ایر      
بردار  کره   اش  و بره قطعیرت رسری ه باشر . ا    کن  که بر ع م وقوع امر  اطمینان داشته باستفاده می

إن، درو و  یر جازم )گیرد عبارتن  از ادات جازم و رمتکل  عموما  برا  بیان این مقصود از آنها بهره می
د ع برا رویکرر  دهر  کره امتنرا   از این منظر بر این امر گواهی مری  نهج ادبحرهها  دوت(. واکاو  خطبه

سرری  موضرروعات متعرر د  برره کررار بسررته شرر ه اسررت کرره احتجرراجی و مسررتحک  خررود برررا  تر
ع رنرگ امتنرا  شود. در پرتو حضرور پر کنن گان آن شامل خ اون  متعال، امام )ع( و فرشتگان میامتناع
 برر آن اسرت   و نقش کلی   این فن در ادقا  مفهوم مورد نظر صاحب متن، این مقاده نهج ادبحرهدر 

 ی را مرورد ها  ایرن مرتن دینر   ها  دخادت داده ش ه در خطبهاعتحلیلی، امتن ر  تا با رویکرد توصیفی
هرا در  دهری حجر  زیراد  از امتنراع    شود که دخادرت شناسایی و تحلیل قرار ده . چنین برداشت می

سرت.  اکتاب یادش ه، به روشنگر  ذهنیت مخاطب نسبت به موضوعات دینی و ریر دینی انجامیر ه  
ع ادهری  د و امتنرا رد که امتناع در خطبه قاصعه بیشترین بسرام  را دار دیگر اینکه بررسی نشان از آن دا
 است. بیت اهلل ادحرامبیشتر در ارتباد با پیامبران و 

 ، امتناع، است تل ورز ، حکمت، انتفاء.نهج ادبحره ها:واژهکلید

                                                                                              

  najafi.ivaki@yahoo.com(،مسئول ة)نویسن  دانشگاه کاشان ،یعرب اتیگروه زبان و ادب اریدانش *

 marziehkadkhodaie@yahoo.com دانشگاه کاشان، ،یعرب اتیزبان و ادب  دکتر  دانشجو **


