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به نام خدا

 «آرایه های ادبی»نکاتی پیرامون کارگاه  یناول

 هامون سبطیبا حضور دکتر 

(14/9/96)دبیران ادبیات استان اصفهان    آموزشی -علمی ه گرو

GanjeAdabeEsfahan@

:هندیجانی

 سبطی دکتر جناب شما بر درود

 مقدم خیر و ادب عرض

.هستیم ارزشمندتان مطالب منتظر

:سبطی هامون

.خرسندم فرهیختگان شما کنار در بودن از. جدید دوستان و قدیمی همکاران شما خدمت قوت خدا و درود

.ایران فرزندان به آنها دادن آموزش و کردن آشنا های شیوه و ستا ادبی های آرایه بر گذری قرارمان

 آشتی و فارسی ادبیات هنری های جنبه با آموز دانش ساختن آشنا برای استوار دستاویزهای از یکی تواند می آرایه مبحث شک بی

. باشد داشته هم عکس ای نتیجه تواند می که است دولبه تیغی حوزه این اما. باشد سرزمینش سنگ گران ادبیات با او دادن

.باشم داشته دلی درد خواهم می جزئیات به ورود از پیش

 یادبرده از را ها آرایه وجود فلسفه( بزرگواران شما گاهی هم شاید و آزمایشی های آزمون طراحان کنکور، طراح خودم، دقیقا) ما چرا

کنیم؟ می خوار آموز دانش نگاه در را شعر ارزش و عرض هم و داریم می خود زحمت هم که شویم می ای وادی وارد

 زبان روزمره و عادی روند از متفاوت اتفاقی واقعا که است آن زبانی اتفاق یک دانستن آرایه شرط نخستین. است آراستنۀ مای آرایه

 .بریم می یاد از گاهی را بدیهی امر این .برآید آن از زیبایی رنگ و تازگی بوی و باشد

.شود می ما دامنگیر شتریب مجاز و تناسب آرایه دو در  یقگیلس کج این

«آرایۀ مجاز»

 فاجعه عمق متوجه اصال و! است سر موی از مجاز کلیه قرینه به سر زیرا دارد مجاز  کردم شانه را سرم  که گوییم می آموز دانش به

 .شویم نمی زند می موج آموزانمان دانش فروریخته نگاه در که ای
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Fayez Darkhosh:

همکاران و سبطی دکتر خدمت احترام و ادب عرض

.گیرد می مخاطبان و موزانآ دانش از را تصویرها از حاصل لذت که عواملی از یکی شعر در تصویر به نگر جزیی نگاه

حمیرا خانجانی:

... و پسوند و وند نوع و تکواژ تعداد و آرایه کردن پیدا به ایم شده سرگرم ادبیات دبیران ما متاسفانه

 .یم ا برده یاد از کامال را ادبیات

:مریم��اردستانی

.میگوییم هم ما و است گفته کتاب .استاد درود

 :سبطی هامون

 مجاز؟ ی آرایه به آراسته و است ادبی و هنری جمله یک  زدم شانه را سرم  بگوییم که خودمان منبر پای ایم کشانده را او یعنی

.کند جستجو را ای آرایه آن در که است تازه و ست زیبا سخن این کجای بدهد؟ گفتار این به دل باید چرا

 در فردا از و گفتند می که ست مضحکی همین به مطلب گویا گوید می دلش در و آورد برنمی دم کنکور ترس یا حضور شرم از اما

 هم شکست دستم پس. ماند می ما تشویق انتظار در و کند می پیدا مجاز روزمره زبان افتاده پا پیش و ساده های جمله بسیار چه

.جزء جای به کل رابطه با مجاز. شکست زیرینش زند استخوان نشکست، که دستم تمام چون است مندانه هنر سخنی

 خواند؟ می چه بعد زنگ و

ارسطویی متطق

تکامل نظریه

مغناطیسی القای

گراف نظریه

 ممکن شکل نازلترین به را درسمان ارزش نمیخواهیم که ما اما باشد نرفته درست را راه سطری دو یک هم درسی کتاب که گیریم

. شد باید غیرهنری مجازهای این وارد چرا پس فروبکاهیم

 .فارسی زیبای ادبیات حیطه از خارج و زبانی مجاز بلکه هنری مجاز نه اما بله مجازند؟ ها این

:یوسف زاده

استاد ادب عرض و سالم

 .بگیرند یاد بهتر را هنری مجاز تا کنیم استفاده هنری غیر های مثال همین از آموزش برای مجبوریم ما
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 :سبطی هامون

 . گفتگوست سرش بر که است هایی آرایه پربسامدترین از یکی که شگفتا اما است ادبی آرایه ترین رمق کم مجاز

 کی؟ باشد، هنرمندانه گاهی تواند می هم مجاز من نگاه در

 :نمونه چند. باشد شده گزیده خالقانه و بینانه نکته که شود( مدلول)واقع از مجاز( دال)موردمرتبطی یا جزئی وقتی

 

 شهر در خدایا نیست شنو فریاد گوش. 1

 نداشت فریاد که نیست کس تو دست از ورنه

 

 کس کوفتن در به رنجه مکن نگشت). ۲

 (مشت کوفتنت در به رنجه نکند کس تا

 

 دار هوش گویی آنچه دیوار پیش. ۳

 گوش دیوار پس در نباشد تا

 

 استخوان پاره یکی برای وقتی. 4

 شود پا به ها دم جنبش ز ای هنگامه

 

 گرو کرده غمت به دل درت ز رفتم. ۵

 نو غم با کهن عشق درت ز بردم

 

 زیبایی این دیگر شد می پرداخته سر با مجاز همین اگر و دارد زیبایی و خالقیت اندکی انسان جای به گوش انتخاب یکم بیت در

 .باخت می رنگ

 .نیست دو این دانستن مجاز برای جایی هیچ و اند شده انتخاب شده حساب کامال مشت و انگشت اتفاقا مدو بیت در

 امن کنی می گمان که جایی گوید می. است دیوار زیباتر آن از و شود می دیده تر پررنگ گوش زیبای مجاز همان سوم بیت در

 می که همان است، کرده تداعی دیوارهایش با را مکان امنیت. نباشد گونه این هم چندان که بسا نامحرمان، زحمت از دور و است

 .اختیاری چهاردیواری گوییم

 طی اشتباه به راه یا شود می طرح کمتر مجاز زیبای موارد این شوربختانه که محفوظ و امن مکانی از است هنرمندانه مجازی دیوار

 .شود می

 

  گرسنه های سگ از است ای هنرمندانه مجاز دم چهارم بیت در
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 کل از مجاز بشود در و کنیم برجسته را در خانه از که است زیبایی تصویر چه و است رفته معسوق خانه از عاشق پنجم بیت در

.شده رمانده آن از که ای خانه

:نتیجه
 دانش ذهن خیلی آنکه تر مهم و بپردازیم آن تر هنرمتدانه موارد به و کنیم مختصر نمونه دو یا یک حد در را مجاز غیرهنری موارد

.نکنیم جان کم آرایه این درگیر را کالس وقت و آموز

...ادامه

 :«تناسب آرایه»

 ادبیات وهن باعث فقط مظلوم آرایه این به روزمره و عادی سخن هر دانستن آراسته اما باشد هنرمندانه بسیار تواند می تناسب آرایه

ما از آموز دانش دوری و شود می سرزمینمان

 که این به اشاره و نیست هم ادبی حتی یا هنرمندانه و انگیز خیال سخنی. نوشت می مشق رنگ زرد کاغذ روی بر مشکی مداد با او

 .است فارسی ادبیات به وهن دارند تناسب آرایه  زرد و مشکی ایضا و نوشتن و مشق و کاغذ و مداد

.شود می اش سروده بندی فرم در شاعر تخیل محور که اید می در آب از ناب ای آرایه تناسب گاهی اما

 :نمونه چند

دری چون بسته شود گشوده، شود در ده. 1

را الل است زبان ترجمان انگشت

طرب و است حالت در عرب شعر به اشتر. ۲

جانوری کژطبع را تو نیست ذوق گر

اند خمیازه زخمی گل و الله. ۳

نیست بیش خماری گلشن این عیش

تسبیح های دانه به شیخ ای میفکن رهم ز. 4

دامی هیچ به نفتد افتد زیرک مرغ، چو که
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 دست ندهد آسان وی اسباب که ست رندی. ۵

 ست ردایی و عصایی تزویر سرمایه

 

 در؟ صد نه مثال و در ده چرا در؟ ده

 گنگ زبان یک درعوض آیند می او کمک به الل انگشت ده چون

 

 برد؟ می بیت عمیق مفهوم به راه که است کالم جزء دو کدام میان دوم بیت شاهکار تناسب

 

 اشتر میان تناسب بیت تخیل محور و شاهکار که ذوق و شعر حتی و طرب و حالت یا طرب و شعر یا عرب و شعر  میان نه شک بی

 .است کژ و

 

 :مریم��اردستانی

  است دیده شیرین خواب بس از خسرو

 .است چسبیده هم به او های پلک

 

 هامون سبطی:

 سپاس

 روح نوای از که تویی پس دارد، موزون طبعی ظاهری، نقص این تمام با اما است پروردگار مخلوقات ترین معوج و کج از یکی شتر

 .دارد برتری تو بر پیکر کج اشتر و است کج طبعت که ظاهرت نه نمیشوی، مند بهره موسیقی نواز

 شیراز سعدی سخن استاد مریزاد دست

 

 بسا چه بود، نکرده خود گرفتار را بیدل ذهن تناسب این اگر و است خمار و خمیازه میان ظریف تناسب بر سوم بیت تخیل محور

 را خمار بعدی مصراع در تا است گرفته شکفتن از استعاره را خمیازه. برد نمی راهی هم نخست مصراع زیبای ی استعاره خلق به که

 .بنشاند خوش

 ... شود می باز بیت به عصا پای وقتی اما است رایج ای کنایه ندادن دست پنجم بیت در

 

 بنشینیم تماشا به را بیت این حاال

 بسوزد غیرتت از شمع چون که مشو سرکش **

 خارا سنگ است موم او کف در که دلبر
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 آموز دانش و بس گفتنش دوبار و است خوب گفتنش یکبار اما نیست که این نه. کف گرفتن مجاز سراغ رود می بازاری کتاب یک

 . ندارد مکرر این تکرار به نیازی

 

 را؟ معشوق نه است کرده مانند شمع به را عاشق پارسی، ادب رایج و زیبا تخیل برخالف و کرده احتیاطی بی گونه این حافظ چرا اما

 

 ح. خانجانی:

 موم و شمع تناسب

 

 هامون سبطی:

 سوزندش می و سازند می شمع آن از که مومی بداند، دلدار قدرت ید در مومی چون را عاشق میخواهد دوم مصراع در چون! بنامیزد

 

 :مریم��اردستانی

 است صوت بنامیزد

 

 :سبطی هامون

 ��بله موارد این در

 

  :نتیجه

 صرف کمتر را کالس وقت امکان حد تا باید و غیرضروری و است آور مالل ما آموزان دانش برای بدیهی، و آشکار تناسبات به اشاره

 .کرد آن

 

 ی نظریه به گریزی و است کل جای به جزء مجاز در ها نسبت به توجه شود، بیان است بهتر جا همین که کنکوری ای نکته*** 

 .نیست لطف از خالی که الکان ژاک روانشناختی

 

( یاکوبسن البته و) سوسور دو فردینان زبانشناختی نظریه با را فروید روانشناختی نظریه فرانسوی، معاصر اندشمند الکان ژاک

 بر ناخودآگاه تاثیر زبانی نمود را کنایه و(  استعاره اش زیرمجموعه و) مجاز آرایه دو او. است رسیده جالبی نتایج به و است درآمیخته

 این. کند داللت دیگری مدلول به و شود خارج خود برنهاده و موضوعه معنای از عبارتی یا ای واژه نباید اصوالً. داند می خودآگاه

 .زبان جمله از نشانگی دستگاه هر در است غرض نقض

 است؟ هنری التذاذ مایه و دارد وجود آن به وافری ی عالقه و دهد می رخ آدمیان زبان در پدیده این چرا اما

GanjeAdabeEsfahan@ 
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 نشانه یعنی شوند، معنایی فشردگی حامل زبان از اجزایی که شود می باعث زبان جانشینی محور در تداخل با ذهن ناخودآگاه زیرا

 سخن عمل کل و شده فشرده آن در معنا اما است «گشودن لب» لفظ. نماید داللت خود برنهاده مدلول از تر گسترده اموری بر ای

 مفهوم یک کل جای به عمل از بخشی یا نمونه یا نشانه بردن کار به یعنی است خودمان کنایه همان این. دهد می پوشش را گفتن

. عمل یک کل یا

 نشانه طالیی جوجه یک. کنند می کشف را آنها پس مفاهیم ها نشانه به توجه با خوابگزاران و دهد می رخ رویا و خواب در که همان

 ... نشانه مار یک و است دارایی

 را شیئی یا کند می دیگر شخصی جایگزین شباهت دلیل به را شخصی ناخوداگاه یاؤر و خواب در

 .نماید می رخ استعاره و مجاز با پدیده این هم زبان جانشینی محور در و زبان در

:خانجانی. ح

 ناقص شناخت دلیل به میبرد کار به هم جای به را بدن اعضای  نام گاهی سالگی  دو از قبل تا کودک

.است ناقص شناخت همان یادگار مجاز و

:سبطی هامون

.مدرن ادبی نقد در الکان ژاک انقالبی نظریه و است بزرگساالن درمورد ما سخن و گوید می را این پیاژه کنم فکر. سپاس

یا گرفت جهان کل از مجاز را بازار شود نمی. باشد پذیرفتنی و معقول باید جزئیه قرینه با مجاز در کل و جزء میان نسبت :نکته

ایران از مجاز را آباد علی

است خرسند درویش با ست سودی اگر بازار این در ***

خرسندی و درویشی به گردان منعمم خدایا

 اینجا در پس بنشیند جهان کل جای به جانشینی زنجیره در بتواند کل به جزء ی رابطه راه از که است آن از کوچکتر بسیار بازار

 در اگر بازار که همچنان است زیان و سود محل جهان. هستیم رو به رو استعاره با و است شده جایگزینی این مایه که است شباهت

 ... و نکنیم غفلت جهان یک

 . است غرب و شرق و جنوب و شمال شود، جهان کل  برای جایگزینی تواند می که جزئی

 شاعر سینه در که خراسان نهایتاً یا الوند تا البرز ز  یا  است نهاوند تا کجور و نور از  باشد ایران برای جایگزینی تواند می که جزئی

 بزرگ خراسان از بخشی تاجیکستان هم که زیرا تاجیک شاعر یک برای است هنرمندانه مجازی خراسان انتخاب البته و) است نهفته

 (ایرانی بنام داناندیشمن و شاعران و دری فارسی گاهواره خراسان هم و است بوده
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:خانجانی. ح

 گاهرکا وسط میکنم عذرخواهی

.چیست دل و اسیر نقش دارد، اسیر دل: است این همکاران ی دغدغه ادبیات های گروه تمام در که است هفته یک االن ولی

:سبطی هامون

 در هم که سازد می مسند و مفعول با چهارجزئی جمله و شود می ظاهر گرداندن یا پنداشتن معادل موارد بسیاری در داشتن. ارادت

.   دریافت نشر فارسی زبان تمرین اتاق تالیف تازه کتاب در هم است شده پرداخته آن به دریافت نشر فارسی زبان جلدی تک کتاب

نمونه چند

داشتند گرامی را او

 که ندارید روا

 که داشتند مجبور را ما

 ...و

:عظیمی جهانگیر

 مورد این در دارد امکان ندارد وگردانیدن پنداشتن نظرمعنای داردبه دل،اسیر که دانست مصراع در "دارد " کنید لطف اگر استاد

بفرمایید؟ توضیحی

:سبطی هامون

 باشد داشته تواند می هم دیگری تاویل اما مفعول قید اسیر و است  دارد فعلمان بگوییم که است این سرراستش. است دوگانه کمی

 .نیست ای مدرسه چندان که

 دیگر فرصتی به باشد ممکن اگر را بزرگوار همکاران شما سوی از شده مطرح نکات و پرسشها بررسی زمان، شدن تمام به توجه با

 .بسپاریم

 .است فراهم مباحث این طرح مجال نظر صاحب جمع این در که خوشحالم

 هامون سبطیبا حضور دکتر  «آرایه های ادبی»نکاتی پیرامون کارگاه ین اول

 (14/9/96آموزشی دبیران ادبیات استان اصفهان   ) -ه علمی گرو

 گنج ادب اصفهان:

اصفهان استان فارسی ادبیات دبیران گروه آموزشی و علمی مطالب از ای گنجینه
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