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و بررسي مسمط دهخدا )بر اساس رويكرد ترامتني(نقد

∗علي صباغي

 دانشگاه اراك

 چكيده
ز شمع مرده يادآر«مسمط اثر طبع دهخدا، يكي از اشـعار مـدرن فارسـي» يادآر

ايـن.ي ادبيات معاصر واقع شـده اسـت گران حوزه توجه پژوهشاست كه مورد 

گيري از رويكرد ترامتني كه از جمله رويكردهاي جديد مقاله بر آن است تا با بهره

و خـوانش نـويني از مسـمط دهخـدا بپـردازد نقد ادبي به شمار مي . رود، به نقد

بـه شـمار هاي پژوهش حاضر آن است كه چرا اين مسمط از اشعار مدرن پرسش

و حال فارسـي، چگونـه نمـود  آمده است؟ پيوندهاي شعر دهخدا با شعر گذشته

و خـوانش هاي دهخدا دربارهيافته است؟ يادداشت ي اين شعر چه تأثيري در نقد

آن داشته است؟ آيا تنها منبع الهام دهخدا در سرودن مسمط مورد بحث، شعر اكرم

تأثير منابع ديگري نيـز بـوده، تحتزاده است يا وي در سرودن اين مسمط رجايي

و بـه  است؟ به منظور دستيابي به پاسخ، مسمط دهخدا بر اساس رويكرد ترامتنـي

ـ تحليلي در پنج محـور، مـورد بررسـي قـرار گرفـت شيوه حاصـل.ي توصيفي

پژوهش، بيانگر آن است كه شعر دهخدا بينامتني است كه از شعر گويندگان پيشين 

و مايه گرفته، در اشع و پس از خويش، تـأثير گذاشـته اسـت ار گويندگان معاصر

منابع الهـام. بردوجوي منبع الهام واحد براي شعر دهخدا، راه به جايي نمي جست

و ادبيات كالسيك فارسـي اسـت؛ او انديشـه  و مسمط دهخدا، بيشتر شعر ي نـو

و در زير مجموعه عرضـهي نوع ادبي مرثيه تجددخواه خويش را در قالب مسمط

.كرده است

.ترامتني، دهخدا، ژرار ژنت، مسمط دهخدا، مناسبات بينامتني: هاي كليدي واژه

و ادبيات فارسي∗  a-sabaghi@araku.ac.irاستاديار زبان
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 مقدمه.1

هـاي شخصـيتي چندبعـدي اسـت كـه در كنـار فعاليـت) 1334ـ1258(اكبر دهخدا علي
نويسـي، فرهنـگ: است؛ از جملهسياسي، در چندين عرصه از مطالعات ادبي نيز قلم زده

و شاعري نگاري،روزنامه به. طنزپردازي، ترجمه، تصحيح بعد شاعري شخصيت دهخدا
كم اي در سايهگونه و و نظر بـودهي ديگر ابعاد شخصيتي وي قرار گرفته  تر محل بحث
ز«ترين اشعار اين شاعر، اين جستار در صدد است تا يكي از مطرح. است مسمط يـادآر

و ) Transtextuality(تنـيي ترام را بـا تكيـه بـر نظريـه» شمع مرده يـادآر  بـازخواني
.بررسي نمايد

 Intertextuality)»مناسـبات بينـامتني«ي ترامتني كـه در آغـاز بـا عنـوان نظريه
Relationships)صـورتگرايي روسـي«ي در ضمن نظريه «)Russian Formalism (

ــان ــه در آراي زب ــد دوسوســور مطــرح شــد، ريش  Ferdinand de(شــناختي فردينان
Saussure) ــق مكالمــه«و.)م1857-1913)  Mikhail(ميخاييــل بــاختين»ايمنط
Bakhtin) دارد كه به صورت مشخّص، در قالب يك نظريه با عنوان.)م1975ـ 1895)

) Julia Kristeva(» يوليـا كريسـتوا«ي، ابتـدا بـه وسـيله)Intertextuality(» بينامتني«
مكاريـك،:ك.ر( مـيالدي، مطـرح شـدي بيستمي شصت سده در اواخر دهه.)م1941(

ي دلهـره«و» ترامتني«هاي هاي گوناگوني از اين نظريه با عنوان؛ سپس جلوه)72: 1385
شد) The anxiety of influence(» تأثير .عرضه

هاي ياد شده در نقد جديد اين است كه هر مـتن، بـافتيي نظريه محور اصلي همه
و پـود آن از است كه رشته و هـاي ديگـر اقتبـاس شـده مـتن هاي تـار فقـط آدم«اسـت

و هنـوز بيـان ناشـده اسطوره و به كلّي تنها كه با اولين سخن خـود بـه دنيـايي بكـر اي
مينزديك مي ».گيري متقابل با سـخن ديگـر، بـر كنـار بمانـد نست از اين سمتتواشد،

از برخـورد بـا به عبارت ديگر، سخن در تجلّي ثانوي، ناگزير) 126: 1377تودوروف،(
و اصـالت انديشـه. سخن ديگري است را اين ديدگاه، مالكيت منحصر به فرد ي مؤّلـف

و پـذيرش حضـور سـخن تضعيف مي و ادبي را فرايند بازسـازي و خالقيت هنري كند
ميديگري در متن مي و در نهايت به اين نتيجه و منبع الهام داند رسد كه تعيين خاستگاه

شدواحد با قطعيت، امك و به دور تسلسل منجر خواهد .ان ندارد
» ژرار ژنـت«،)Roland Barthes(» روالن بارت«ميخاييل باختين، يوليا كريستوا،

)Gerard Genette(،»هارولد بلوم «)Harold Bloom(،»مايكل ريفـاتر «)Michael 
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Riffaterre ( و منتقـدان نظريـه از نظريه...و (ي بينـامتني هسـتند پـردازان آلـن،:ك.ر.
و نظريه)18: 1385 هـر اثـر ادبـي،«پردازان ياد شده در اين نگرش متّفقنـد كـه منتقدان

؛ به همين سبب، چند صدا در يـك)103: 1388احمدي،(» اي است با ديگر آثارمكالمه
و ابـداعي، وجـود نـدارد؛ امـا هريـك از ايـن متن شنيده مي و متنِ به كلّي مستقل شود

و تعابير خاص خويش، به اين نظريه پرداختهمنتقدان با اصطالحا . اندت
و نظريه.)م1930(ژرار ژنت ي بينامتني يوليا كريستوا را بـا الگـو مناسبات بينامتني

» پيرامتنـي«،)Intertextuality(مجـزّاي بينـامتنيو سـاختار منسـجمي در پـنج محـور
)Paratextuality(،»ورامتني «)Metatextuality(،»سـرمتني «)Architextuality ( و
(1ارائه كرده است» ترامتني«با عنوان كلّي ) Hypotextuality(» متنيپس« چندلر،:ك.ر.

و بررسي درباره) 296: 1387 و گفتني است كه بحث ي پيوندهاي بينـامتني، در بالغـت
و اصـطالحات بالغـيِ تضـمين، حـلّ، درج، و فارسـي نيـز سـابقه دارد نقد ادبي عربي

و انواع سرقتاقتباس،  و تلميح و انتحـال و المـام نشـانگر ... هـاي ادبـي، ماننـد سـلخ
و منتقدانه، مطرح نشـده هايي از مناسبات بينامتني هستند كه به صورت نظام گونه انـد مند

و مثـالو در محدوده و آوردن شواهد هـايي اغلـب تكـراري، بـاقيي تعريف اصطالح
عر. اندمانده و پـژوهش جديـدي اين حوزه در نقد ادبي و فارسي، نيازمند بـازنگري بي

و فارسي را بنيان گذاشت توان نظريهاست كه به دنبال آن مي 2.ي بينامتني عربي

و پايان درباره و انواع آن، كتاب وي پيوندهاي بينامتني و چنـد مقالـه، ترجمـه نامه
منطـق هـاي كتـاب: تـوان نـام بـرد تأليف شده است كـه از آن جملـه ايـن آثـار را مـي 

ي با ترجمه) Tzvetan Todorov(» تزوتان تودوروف«از وگويي ميخاييل باختين گفت
و تأويل متنداريوش كريمي؛ » گراهـام آلـن«اثـر بينامتنيـت از بابـك احمـدي؛ ساختار

)Graham Allen (و به ترجمه تأليف بهمن نامور درآمدي بر بينامتنيت،ي پيام يزدانجو
و والي حيدرآبادي«هاي مطلق؛ مقاله از مريم خليلـي» خالقيت بينامتني در ديوان حافظ

نقـد«مطلق؛ از بهمن نامور»هاي روابط يك متن با ديگر متن ترامتنيت، مطالعه«جهانتيغ؛ 
از محمـود رضـايي دشـت» نامه بر اساس رويكرد بينامتنيـت اي از مرزبانو تحليل قصه

و  و» قطره خونهاي بينامتني در سه شگفتي«ارژنه .از شهناز شاهين ...3

و تحليل اشعار دهخـدا بـه ويـژه مسـمط موضـوع ايـن جسـتار، درباره ي بررسي

مي پژوهش از هـاي كتـاب: توان اشاره كرد هايي انجام گرفته است؛ از جمله به اين منابع

روان بـا كـا اهللا دروديـان؛ از وليدهخداي شاعر پور؛، از يحيي آرين)2جلد(صبا تا نيما 
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ادبيـات نـوين اهللا آجـوداني؛ از ماشـاء يا مرگ يا تجـدد كوب؛ از عبدالحسين زرين حله
و تدوين يعقوب آژند؛ ايران و ادبيـات امـروز ايـران، ترجمه از مروري بـر تـاريخ ادب

و همنوا با مرغ سحر محمد حقوقي؛  ز شمع مـرده«هاي مقاله... از بلقيس سليماني يادآر
نگـاهي تطبيقـي بـه«از غالمعلي رعدي آذرخشي؛» شعر دهخدا«كي؛ از هرمز مال» يادآر

و با يادآر آلفرد دو موسه و» شعر اي مرغ سحر دهخدا  ....از حسن جوادي
ز شمع مرده ياد«اين گفتار بر آن است تا مسمط مشهور علي اكبر دهخدا»آر يادآر

و پژوهشگران معتقدند يكي از نخسـتين اشـعار  ـ كه سراينده مـدرن ادبيـات معاصـر را
ـ  و4 ايران است براي نخستين بار، بـر اسـاس الگـوي ترامتنـي ژرار ژنـت، مـورد نقـد

و پيوندهاي ترامتني اين مسمط را در محور افقي با شاعران هـم  عصـر بررسي قرار دهد
و همچنين با شاعران پس  و در محور عمودي با شاعران كالسيك ادبيات فارسي دهخدا

و در اين مقاله به منظور ارائه. دهد از دهخدا نشان ي خوانشي نوين از مسمط مورد نظر
و تبيـين منـد دربـاره يابي بـه نقـدي نظـام نيز براي دست ي ايـن شـعر، ضـمن تعريـف

و تحليل مسمط مورد بحـث بـر اسـاس محورهاي اصلي نظريه ي ترامتني، به بازخواني
. محورهاي ارائه شده، خواهيم پرداخت

نيبينامت.2

اي كامـل يـا چونـاني متني در متن ديگـر خـواه بـه گونـه كاربرد آگاهانه«از نظر ژنت
مي)320: 1388احمدي،(» هايي پاره ژنت، بينامتني را به سه گونه. شود، بينامتني خوانده

و تضمين با ذكـر نشـاني: تقسيم كرده است و اعالم شده؛ مانند نقل قول بينامتني صريح
و پنهان شده؛ مثـل انـواع سـرقت يا بدون آن؛ بينا و بينـامتني متني غيرصريح هـاي ادبـي

و  و تلميح (ضمني؛ همانند كنايه . )89ـ88: 1386نامور مطلق،:ك.ر...
و اعالم شده، جلوه ي هنـري چنـداني از ديدگاه نقد ادبي فارسي، بينامتنيت آشكار

و زيبايي آن در گرو خالقيت هنرمند در احضار اگـر. هنگام مـتن پيشـين اسـتبهندارد
تر شهره باشد يا شاعر مقيد به رعايت دقيق امانت باشد، نشاني منبع خود متن پيشين كم

و اگر متن پيشين پـرآوازه) تضمين مصرَّح(شود را با ذكر نام مؤلّف يا اثر وي يادآور مي
و نشاني آن سخني به ميان نمي متني پنهان، مصداق بينا). تضمين مبهم(آورد باشد، از نام

و نشانه كهي ضعف مؤلّف است؛ انواع سرقت خون دو ديوان بر گردن داشتن هاي ادبي
بينامتني ضمني از جمله5.ي بينامتني پنهان است هاي بالغت مطرح شده، نمونهدر كتاب
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ميآرايه ي مهم در بينامتني ضمني، اين اسـت نكته. آيدهاي ادبي در فن بالغت به شمار
د و دانـش قبلـي كه و التذاذ هنري مخاطب از اين نوع بينامتني، در گـرو آگـاهي ريافت

و بي و از اين رو است كه تكرار مملّ اين نوع بينامتني از يك سو آن اوست سابقه بودن
مي از سوي ديگر، زمينه كند؛ به عبارت ديگر، تكرار ايـن نـوعي هنري متن را مخدوش

و مي بينامتني، حالت خودكارشدگي حد) تكرار مملّ(زند كليشه را دامن و ابهام بيش از
مي آن نيز دست ).غرابت(شود كم از سوي مخاطبان خاص، دريافته

و شـاعر بـراي در مسمط دهخدا، رويكرد بينامتني ضمني، حضـوري آشـكار دارد
نـي؛ هـاي قرآ ويـژه قصـه هاي ديني، بـه هايي از قصه هماني، آگاهانه پارهايجاد روابط اين

و ادبيات غنايي فارسي را به كار برده است؛ بـراي مثـال، در جلوه هايي از آيين مزديسنا
و با نگاهي متفاوت براي بيان مفاهيم ذهنـي خـويش  بيتي كه خواهد آمد، شاعر آگاهانه

:از پيوند بينامتني ضمني بهره برده است
ــد ــدرين بن ــف ان ــونس يوس اي م
ز شــعف لــب از شــكرخند دل پــر

ــر ــي ب ــد رفت و پيون ــويش ــار خ ي
چندزآن كو همه شام با تو يك

تعبير عيان چو شد تـو را خـواب
محســود عــدو بــه كــام اصــحاب
ــاب و مهتــ ــيم ــر از نســ آزادتــ

ابـــال احبـــــدر آرزوي وص
 اختر به سحر شمرده ياد آر
)4:ق1327دهخدا،(

و همـرزم شـهيدش، ميـرزا در بند ياد شـده، دهخـدا بـراي ترسـيم وضـعيت خـود
، از تلميح به داستان حضرت يوسـف بهـره.)ق1326ـ1294(جهانگيرخان صوراسرافيل 

ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل، يوسفي است كه همراه با دهخدا در زنـدان: برده است
و خفقان آن  گونه كه حضرت يوسف به هنگام تعبيـر همان. روزگار، اسير هستنداستبداد

6خوابِ همبندش از وي خواسته بود پس از آزادي، نزد صاحب خويش از وي ياد كند،

و مـونس روزگـار تلـخ اسـارت در زنـدان اسـتبداد ميرزا جهانگيرخـان نيـز از همـراه
و سـتم بـه پايـانمي) دهخدا( وي خواهد پس از آنكه روزگار جـور ميـرزا(رسـيد، از

ايـن تلمـيح بـا فراينـد. يـاد كنـد كه در راه آزادي به شهادت رسيده بود،) جهانگيرخان
و سياسـي شـعر دهخـدا، حضـوري متفـاوت از ادبيـات  بـازآفريني در فضـاي انتقـادي

و خودكارشده از حسن يوسف، شيفتگي زليخـا كالسيك داشته، در آن به شيوه ي سنّتي
م...و و يكي از نمودسخني به .هاي نوآوري دهخداستيان نيامده است
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وي در كاربست پيوندهاي بينامتني ضمني ديگري كه در اين مسـمط بـه كـار رفتـه
و حصـار)ع(مانند تلميح به حضرت موسـي  و ارم، طلـوع مهـر و ارض موعـود، شـداد

و گرفتن اهريمن زشت و باغ پر گل و بلبل عاشق را نيز ميراث ادبي... خو، گل گذشـته
و شهادت صوراسرافيل، وارد بافت شـعر  و در پيوند با انقالب مشروطه با نگاهي جديد

و كوشيده است تا بـا ايجـاد رابطـه  همـاني، بـار معنـايي جديـدي بـهي ايـن خود كرده
.اي بدهدهاي ادبي كليشه آرايه

 پيرامتني.3
و هايي از يك متن است كه مانند قابي، مـتن پيرامتن، بخش اصـلي را دربرگرفتـه اسـت

هاي تواند در فهم، دريافت يا تفسير خواننده از متن تأثير بگذارد؛ به ديگر سخن، اليهمي
و مخاطب براي رسيدن به نقطه و كـانوني گوناگوني هر متن را پوشانده است ي مركزي

و ژرف. هاي پيراموني بگذردبايد از اين اليه) متن( ة ايـن انديشي مخاطب دربـار آگاهي
و مطالب پيراموني، در فهم معناي متن تأثير بسـيار دارد حاشيه هـا همچـون پيـرامتن«. ها
وي متن هستند يعنـي بـراي ورود بـه جهـان مـتن، همـواره بايـد از ورودي آستانه هـا
ژنت، پيـرامتن را بـه دو بخـش تقسـيم)89: 1386نامور مطلق،(».هايي گذر كرد آستانه

:كرده است

 پيرامتن دروني.3.1

و براي رسيدن به مـتن، بايـد از پيرامتن دروني، بي و مستقيم با متن پيوسته است واسطه
پي آن عبور كرد؛ مانند طرح جلد، عنوان، پيش و گفتار، پيشكش، مقدمه، كـه از ... نوشت

. شـود سوي مؤلّف، ناشر يا شخص ديگر، در درون متن مورد نظر به نحوي گنجانده مي
مي)91ـ90: مانه:ك.ر( :شود در مسمط دهخدا، پيرامتن دروني شامل موارد زير

ـ مؤّلفي يا خودنوشت.3.1.1  پيرامتن دروني

در مسمط دهخدا، گنجاندن تصويري از ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل در پيشاني شعر
ي اسـت كـه مخاطـب را آمـاده7ي سـرايش ايـن شـعرهي انگيزي شاعر دربارهو مقدمه

و يادكرد شهادت وي مي سازد؛ ايـن شنيدن شعري در سوگ ميرزا جهانگيرخان شيرازي
ـ مؤلفي  ومي عمل) Ancorage(همانند لنگر دو پيرامتن دروني و باعـث درنـگ كننـد

و خوانش برتر از متن مـي جهت (شـوند دهي به مخاطبان در گرفتن معنا چنـدلر،:ك.ر.
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و تعبيرهـاي بـه كـار با وجود اين دو نشانه) 320: 1387 در شعر، معناي ضمني واژگان
:شود؛ به عنوان مثال، در بند اول مسمطرفته در شعر، آشكار مي

ــياهكارياي مرغ سحر چو ايـن شـب تـار ــر س ز س ــت ...بگذاش
)4:ق1327دهخدا،(

و اهـريمن و از شـب تـار، سـياهكاري شـب شاعر خويشتن را مرغ سـحر خوانـده
و استبداد؛ از خماري خفتگان، جامعه زشت و غافـل ايـران؛ خو، فضاي ستم ي ستمديده

و برچيـده شـدن بسـاط و پديدار شدن يزدان، فرارسيدن آزادي و طلوع آفتاب از سحر
و و از شمع مرده، دوست و سياهي همرزم شهيدش، جهانگير خان صور اسـرافيل، ستم

. را اراده كرده است

ـ ديگرنوشت پيرامتن.3.1.2  دروني

و توضيح مصحح ديوان، سيدمحمد دبيرسياقي، پيـرامتن در اين مسمط، گزارش واژگان
و مسـتند نباشـد، ممكـن اسـت. دروني ديگرنوشت است اين نوع پيـرامتن اگـر دقيـق

مثالً بيت زير در بند پايـاني. راه كند مخاطب را در فهم معناي متن، سردرگم يا كامال گم
:مسمط

ــه ــدادن ــم ش ــه اس ــم ارم، ن ژاژخـــاييزبـــانبســـتگُـــلرس

)1366:9دهخدا،(
ــداد ــمِ ش ــه اس ــمِ ارم، ن ــه رس ژاژخــاييدهــانبســتگــلن

)5:ق1327دهخدا،(
ــه ــتن روزنام ــاس م ــر اس ــبط دوم ب و ض ــياقي ــحيح دبيرس ــتين تص ي ضــبط نخس

و تفاوت دو ضـبط كـامالً و در برداشـت معنـا بـه وسـيله صوراسرافيل است ي آشـكار
.مخاطب تأثيرگذار است

 پيرامتن بيروني.3.2

و در خـارج از مـتن، بـه صـورت پيرامتن بيروني همزمان يا پس از انتشار متن با فاصله
و متعـدد اسـت؛ همچـون گـزارش مؤلـف مستقل مطرح مي و گـاه بسـيار متنـوع شود

بهي اثر خويش، سخن ناشر يا نقد درباره و منتقـدان وسيلهو تحليل متن ي پژوهشـگران
(...و انواع پيرامتن بيرونـي در مسـمط دهخـدا عبـارت)92: 1386نامور مطلق،:ك.ر.

:است از
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ـ مؤّلفي يا خودنوشتپيرا.3.2.1  متن بيروني

اي خطـاب بـهي اين شعر در طـي نامـهي مسمط دهخدا، اظهار نظر شاعر درباره درباره
ز شمع مرده يادآر[«: معاضدالسلطنه آمده است ابوالحسن در] يادآر به نظر خودم تقريبـاً

رديف اول شعرهاي اروپايي است؛ اگرچه دختري را كه نَنَش تعريف كند بـراي دائـيش 
)30: 1358افشار،(».خوب است

ـ ديگرنوشت.3.2.2  پيرامتن بيروني

ا و و تحليل ظهار نظر منتقدان از زمـان انتشـار ايـن اين نوع پيرامتن عبارت است از نقد
و همچنين منابعي كه در آن و شعر دهخدا سخن به ميان آمده شعر تا امروز ها از زندگي

آناست كه فهرست مفصلي را مي 8.ها به دست داد توان از

 ورامتني.4
و مأخـذ مـتن ورامتني، متن حاضر را با متني فرضي پيوند مي زند؛ چه با نقـل منبـع

(حاضر به صورت آشكار، چه بدون ذكر آن ايـن پيونـد ميـان مـتن) 149: 1385آلـن،.
و تأويلي دارد حاضر با يك يا چند متن مأخذ، جنبه از نظـر ژنـت، بهتـرين.ي تفسيري

(ي اين نوع مناسبات بينامتني، تفسير نقّادانه است نمونه به عنـوان) 320: 1388احمدي،.
:دهخدانمونه، در بند چهارم مسمط 

ــران ــورِ عمـ ــه پـ ــره تيـ ...بگذشت چو اين سنينِ معـدوداي همـ
)5:ق1327دهخدا،(

و توراتي قـوم بنـي دهخدا با اشراف بر قصه وي قرآني و نافرمـاني ايشـان اسـرائيل
و وارد نشدن ايشان بـه سـرزمينو سرگرداني چهل ساله)ع(نفرين موسي  ي آنان در تيه

و بازآفريني آن قصه در جهت القاي مفهوم شـعر خـويش و مقدس، به بازخواني موعود
و عناصر اين بند مسمط را با طـرح آن قصـه منطبـق كـرده اسـت  ميـرزا. پرداخته است

ت كه به سبب گناه قوم نادان خـوداس)عموسي(جهانگيرخان صوراسرافيل، پور عمران 
و سرزمين موعود) مردم آن زمان ايران( و آباد(در بيابان جان باخته را نديده) ايران آزاد

و از همراه خود در تيه  درمي) دهخدا(در آن وارد نشده است خواهد وقتي به گلگشت
و آن شاهد نغز بزم عرفان سرزمين موعود ايران مي تج(پردازد و بينـد، را مـي)ددآزادي

و. يادي از وي كند و تفسـير، بـه مـتن فرضـي روشـن اقتباس دهخـدا در ايـن تأويـل
:آشكاري ارجاع دارد؛ ولي در بند پيشين مسمط
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ــرّم ــاره خ ــود دوب ــاغ ش ــون ب ــكينچ ــتمند مسـ ــل مسـ ...اي بلبـ
)4:همان(

و ارجاع دهخدا به متن فرضـي خاصـي نيسـت؛ بلكـه ارجـاع وي بـه سـنّت ادبـي
ي خود از زبان، دهخدا در اين بند براي بيان انديشه. فرهنگي ادبيات غنايي فارسي است

ت و و گل پژمـرده تعبيرات صاوير شعر غنايي فارسي، مانند باغ، بلبل، ريحان، گل سوري
.بهره جسته است...و 

 سر متني.5

و رابطه اي كه بـه آن تعّلـقي عمودي يك متن، با نوع ادبي در سرمتني، از پيوستگي
و بـه«شود؛ به ديگر سخن، سرمتني دارد، بحث مي جاي گرفتن متن در كليتـي از متـون

(است» خاص، شناختن ژانرهاي ادبيمعناي  ارتباط نوع ادبي يـا) 321: 1388احمدي،.
و زمينه و پايگاه مـتن مـورد نظـر گاهي سنّت ادبي به عنوان خاستگاه و جايگاه ي اصلي

و در درون كليت نوع ادبي يا سنّت به عنـوان فـراورده ي جديـد، در ايـن محـور، نقـد
ت از كلّي به جزيي، از نظـر انـواع ادبـي، در شعر دهخدا در مسير حرك. شودبررسي مي

ـ كـه زمره و شاعر در اين نوع، بـه بيـان احساسـات شخصـي خـود ي نوع غنايي است
ـ پرداختـه اسـت ويژگي اصلي نوع غنايي محسوب مي هـاي نـوع از ميـان شـاخه. شود

و نكوداشت ياد همرزم خود سروده  ـ كه سراينده، آن را در سوگ  غنايي، مسمط دهخدا
و در تقسيم ـ در بخش مرثيه و بندي انواع مراثي، در زيرشـاخه است ي مراثـي شخصـي

9.گيرددوستانه قرار مي

ـ نوع غنايي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مرثيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و دوستانه مرثيهـ  10.ي شخصي

سـراييي رايـج مرثيـه نوآوري دهخدا در اين مسمط آن است كه بـر خـالف شـيوه
از( و سخن ناپايداري دنيا در مقدمه، بيان مفاخر متوفّي، تسلّي خـاطر بازمانـدگان، دعـا

ـ سياسي گرامي داشته، اميد به ادامه ...)  ي مسـير ياد همرزم شهيدش را در بافتي انتقادي
و فردايي بهتر را موضوع مرثيه و دعوت براي مبارزه ي خـويش قـرار شهيدان راه آزادي

.داده است

 پس متني.5
رو: Hypertext(متن متني، چگونگي پيوند پيشدر پس و پيشِ پس) متنِ حاضر مـتن با

)Hypotext :مي) متنزير و بررسي و. شودنقد اين ارتباط ميان دو متن، از نوع تفسيري
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و درون نظـامي مثـل) ورامتني(= تأويلي نيست؛ همچنين پيوند بين دو متن، ناخودآگاه
(مـتن اسـت اي تكـرار پـس؛ بلكه به گونهنيست) سرمتني(= نوع ادبي در) همـان:ك.ر.

و پس و اين ارتباط، نـوعي بـازخواني و تعمدي است متني، ارتباط بين دو متن، آگاهانه
و تأثيرپذيري محسوب مي و الهام گرفتن شود؛ ماننـد اقتبـاس، تقليـد، بازآفريني هدفدار

و  . نقيضه و نظيره:متني به دو شاخه تقسيم شده استپس... و بـاز تقليد -سازي؛ تغييـر
(11آفريني )96: 1386نامور مطلق،:ك.ر.

و نظيره.5.1  سازي تقليد

و نظيره پس در تقليد ميسازي، و پيشمتن به عنوان الگو در نظر گرفته متن، آگاهانه شود

 گلسـتان هـايي كـه بـر در ميان آثار ادبي فارسـي، نظيـره. در صدد همانندي با آن است

و ديگر شـاهكارهاي ادبيـات فارسـي آفريـده شـده،ي خمسهسعدي يا نظامي گنجوي

پسنمونه ها، تقليد صرف نيسـتند كـه گفتني است كه اين نظيره. متني استهاي اين نوع
و جنبه آن ارزش چنداني نداشته باشند ها نسبي است؛ اما پيوسـته مـتن درجـهي تقليدي

و در نخست دوم به شمار مي پسآيند مي ين برخورد، .آورندمتن را به ياد
و نظيره سازي در برابر مسمط دهخدا، همزمان با انتشـار شـعر دهخـدا، رونـق تقليد

و چندين نمونه به تقليد از وي سروده شد احمـد خـرم، يحيـي دانـش، پـروين. گرفت
و حيـدرعلي كمـ اعتصامي، ملك الي، الشعراي بهار، اسداهللا اشتري، عبدالرحمان فرامرزي

و كمـالي بـه ترتيـب، نظيره هايي بر مسمط دهخدا ساختند؛ به عنـوان نمونـه، فرامـرزي
 12:اند هايي با مطلع زير سرودهمسمط

ــاناي مــرغ ســحر چــو بــاد شــبگير ــب خراس ز جان ــت ...برخاس
ج1373برقعي،( ،4:2602(

و كشــور جــم ــه خــالف ره ســپاري؟اي اختــر كــاخ ــا كــي ب ت
ج( )5:2960همان،

پـذيري از مسـمط حتّي در ميان اشعار شاعران نوپرداز، در قالـب نيمـايي هـم تـأثير
 1373(ي محمـد زهـري سروده» به فردا«توان ديد؛ به عنوان مثال، در شعر دهخدا را مي

در اين شعر با وجود اينكه در پيشاني شـعر، يـك ربـاعي از خيـام نقـش.)ش 1305ـ
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و در نگاه نخست به نظر مي رسد كه همين رباعي، منبع الهـام زهـري باشـد؛ بسته است
: تر از رباعي خيام است ولي تأثير فضاي مسمط دهخدا در اين شعر، بسي بيش

 به گلگشت جوانان،
!ياد ما را زنده داريد اي رفيقان

 كه ما در ظلمت شب،
 آشام، زير بال وحشي خفّاش خون

 نگين صبح روشن را، نشانديم اين
 ...ي انگشتر فردا به روي پايه

)34ـ32: 1381زهري،(

و باز.5.2  آفرينيتغيير

و تأثير، حضور مقتدرانهدر اين شيوه، پس مـتن اي دارد؛ اما پـيش متن به عنوان منبع الهام
پسهايي مانند تغيير با استفاده از شگرد و تقليل يا گسترش متن، به صورت متنـي محتوا

و هشـيار«مـتنِ شود؛ به عنوان نمونه، ارتباط پـيش جديد، بازآفريني مي پـروين» مسـت

و محتسـب گفـت«مـتن اعتصامي با پـس  از مثنـوي دفتـر دوم» وگـوي مسـت موالنـا،

و بازآفريني است هاي شناخته شده نمونه  13.ي تغيير
منتقـدان بـر ايـن باورنـد كـه دهخـدا از مسـمط اكـرمي مسـمط دهخـدا، درباره

يك[» ياد ائت بني بير دقيقه ياد ائت«با ترجيعِ.)م1914ـ1847( 14زاده رجايي مرا يادكن
و شـعر دهخـدا را از ايـن ديـدگاه، متنـي درجـه دوم] دمي يادكن الهـام گرفتـه اسـت

نيست كـه شـعر دهخـدا در جاي ترديد«پور معتقد است كه از جمله آرين 15.اند پنداشته
و حتي شماره و ساختمان و وزن و سبك و تقليدي است از شعري مصراع فرم ها نظيره

ج 1375پور، آرين(» شاعر ترك تر پژوهشگران ادبيـات معاصـر نيـز نظـر؛ بيش)2:95،
با توجـه بـه مبـاحثي كـه در محورهـاي پيشـين مطـرح شـد، 16.اندپور را پذيرفتهآرين

د رار نظر گرفتن شواهد درونهمچنين با متني دو شعر، نگارنده به داليل زير ايـن نظـر
و متقنـي مبنـي بـر آن كـه دهخـدا آشـنايي: داندچندان قطعي نمي نخست، دليل محكم

و بي با توجه بـه ايـن. زاده داشته، در دست نيست اي با شعر اكرم رجايي واسطهمستقيم
يـك فرانسـوي، خود تحـت تـأثير شـاعر رمانت زاده در سرودن اين شعر، كه اكرم رجايي
(م1857ــ 1810(آلفرد دو موسه  (.Alfred de Musset ( بـوده)1389جـوادي،:ك.ر :
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و تركي تسلط داشته، احتمـال الهـام 17)113 و از طرفي عالمه دهخدا به دو زبان فرانسه
بـه گمـان نگارنـده، منبـع الهـام. گرفتن دهخدا از شعر هر دو زبان ياد شده وجود دارد

در.)ق1329ــ 1287(اكبر صابر طاهرزادهي طنزآميزي است كه ميرزا علي دهخدا، نظيره
ك برابر شعر رجايي ي مالنصرالدين منتشر شده است؛ شـاهد ايـنه در نشريهزاده سروده

 18.ي مال نصرالدين استي قلمي دهخدا با نشريه ادعا، رابطه
، مسمط»احسان«اكبر صابر طاهرزاده با عنواني ميرزا علي شود كه نظيرهيادآور مي

و شاعر در يادداشت طنزآميز سه و اقتباسبندي است از هاي پاياني، به الهام گرفتن خود
مي. زاده اشاره كرده است رجايي گويـد كـه در آن در اين مسمط، صابر از فضايي سخن

و درويشان گرسنه بـر  و مهمانان سرشناس در فكر سورچراني هستند شخصي درگذشته
و ميزبان ماتمي صاحب عزا فرياد يارب يارب سرمي در خانه و اندوه از دهند زده در غم

العلماست كه بـا بند پايان شعر، طعنه به سيف. گريبان است دست دادن عزيزش، سر در
و مقدس مي زهد ريايي مي مĤبي، مال زكات را و خود را اهل صالح جلوه  19.دهدخورد

و پركاربرد شعر فارسي است كـه) فرم بيروني(هاي دوم، مسمط از قالب كالسيك
ميههاي درخشان آن را از شعر سبك خراساني تا شعر دورنمونه . توان ديـدي مشروطه

مسـمط متـأخر اكــرم. يابـد مـيي مشـروطه، رونقـي دوبــاره ايـن قالـب در شـعر دوره
اثبات تأثيرپذيري دهخدا از ادبيـات. زاده، از نظر قالب، متأثر از شعر فارسي است رجايي

و كالسيك فارسي، بسي آسان تر از تاثّر وي از شاعر ترك است كـه خـود تحـت تـأثير
ش را.ديد شعر فارسي استنفوذ سوم، وزن هر دو شعر، يكي است؛ امـا بايـد دو نكتـه

از نخست اين: يادآور شد و كيفي هجاهـا كه كاربرد وزن عروضي مبتني بر رعايت كمي
مفعـولُي دوم اين ادبيات فارسي به ادبيات تركي راه يافته است؛ نكته ـ كه وزن عروضي

ـ مورد بحث را  آنمفاعلن فَعولن در دهخدا از شـاعران كالسـيك ادبيـات فارسـي، هـم
و سوگبخش مرثيه زاده؛ بـه عنـوان نمونـه، ها برگرفته است، نه از اكرم رجاييسرودهها

: خاقاني در مرگ همسرش سروده
بــي داغ غمــت روان مبينــامبي باغ رخت جهـان مبينـام

)1378:306خاقاني،(
و مجنون،نظامي در و مادر خـود بـه ايـن وزن ليلي ) وزن منظومـه(در سوگ پدر

(مترنّم است در)28: 1369نظامي گنجوي،:ك.ر. ؛ انوري نيز در دو قطعـه، از ايـن وزن
(هايش بهره برده استسرودهسوگ ج1376انوري،:ك.ر. اگـر 20)660و 643ــ 2:642،
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ر شده باشد، نه بـر عكـس بنا بر تأثيرپذيري باشد، بايد شاعر ترك از ادبيات فارسي متأث
و از سـوي چهارم، از يك سو آرايش قافيه. آن هاي دو شعر، نسبت به هم متفاوت است

يكديگر، آرايش قافيه در شـعر اكـرم. سـان نيسـت هاي اين دو شعر با مسمط كالسيك
و8و6و4و2بـا هـم؛7و5بـا هـم؛3و1هايي مصراع زاده، قافيه رجايي بـا هـم

يك مصراعي قافيه هاي سان است؛ ولي در شعر دهخدا، مصراع هاي ترجيع هر بند با هم
و مصراع و مصرعفرد با هم و هاي ترجيع، با هم قافيههاي زوج با هم ي مشترك دارنـد

ي مسـمط هاي هر رشـته اين در حالي است كه در مسمط متعارف كالسيك تمام مصراع
و مصراع با هم قافيه يكي مشتركي دارند هم هاي ترجيع نيز با پنجم، هـر.اند قافيه ديگر،

) يـادكن(» ياد ائت«زادهو در شعر رجايي» يادآر«در شعر دهخدا. دو شعر مردف هستند
ميدر مصراع گفتني است كه رديف، خاص شعر فارسي اسـت. شوندهاي ترجيع تكرار

(سـي ها وجود نـدارد؛ مگـر بـه تقليـد از شـعر فارو در شعر ساير زبان شـفيعي:ك.ر.
وگـوي شـاعرِ عاشـق بـا زاده، گفت ششم، فضاي كلّي شعر رجايي)125: 1381كدكني، 

و شكايت از وي است و گله شاعر در فضايي رمانتيك، بـه معشـوق. معشوقِ مهرگسل
و پرتو مهتاب، در قايقي كه انسـاني: گويدمي و هنگام فغان بلبل، در ساحل رود در بهار

ك غمتنها آهي حزين و با نوايي ميشيده خوانـد، از شـاعر عاشـقي كـه بـا دلـي فزا آواز
و جـان در راه  و پيوسته به ياد معشوق، در خاك خفتـه و هجركشيده ولي وفادار ناتوان
عشق سپرده است، ياد كن؛ اما در شعر دهخدا حتي عناصر غنايي هم در فضاي سياسـي 

و با معاني ضمني مطرح مي عو انتقادي صوراسـرافيل» شمع مرده«نوان نمونه، شوند؛ به
شب«است كه شهيد راه آزادي شده؛  و ترجيـع» سياهي » يـادآر«فضاي استبدادي حاكم
.شده براي باروركردن درخت مشروطه است هاي ريختهدعوت به فراموش نكردن خون

 گيري نتيجه.6

و هاي بينـامتني، هـر متنـي در درون نظـام زبـاني، سـنّت، بر اساس رويكرد نـوع ادبـي
و تعامل با متن آيد، خواه ناخواه در حال گفتفرهنگي كه در آن پديد مي هاي ديگر وگو

ز شمع مرده يادآر. است ـ يادآر . نيز از اين قاعده مستثنا نيستـ مسمط مشهور دهخدا
و بررسي اين مسمط بر مبناي محورهاي گوناگون نظريه ازي ترامتنـي نقد ــ كـه يكـي

و از سوي ژرار ژنت مطرح شـده انواع رويك ــ بيـانگر نتـايج زيـر ردهاي بينامتني است
: است
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و پود آن از گذشتهمسمط دهخدا همانند بافته.1 و اي است كه تار ي شـعر فارسـي
سنّت ادبي شعر كالسيك اقتباس شده است؛ اما دهخدا در عين اقتباس از مضامين رايـج

و اين  و انتقـادي، در شعر كالسيك، دست به نوآوري زده مضامين را در بـافتي سياسـي
تصـوير ميـرزا.2.سوگ همرزمش، ميرزا جهانگيرخان صور اسرافيل به كار بـرده اسـت 

و يادداشت دهخدا درباره ي علت سرودن اين شعر به عنـوان جهانگيرخان صوراسرافيل
و معنايـابي شـعر، تـأثير قطعـي دارد ـ مولفي در القاي مفهـوم تصـحيح. پيرامتن دروني

و اعمال ـ ديگـر نوشـت در فراينـد ديوان دهخدا نظر مصحح به عنوان پيـرامتن درونـي
و نقد شعر تأثير و مضـامين دهخدا با احضار داسـتان.3.گذار است خواندن هـاي كهـن

و ايجاد پيوند اين و سنتي شعر فارسي و كنايـه گذشـته، تفسـير همـاني، از مـرز تلمـيح
و شخصي ارائه  و همين امر يكي از عواملي است كه ايـن مسـمط تأويلي نو كرده است

و امروزي ساخته است ي مسمط دهخدا از نظر نوع ادبي، متعلق بـه حـوزه.4.را مدرن
و دوسـتانه اسـت كـه در قيـاس بـا مراثـي شـعري مرثيه شعر غنايي، شاخه ي شخصـي

و به چهارچوب مرثيـه در ادبيـات كالسيك فارسي، از ساختاري جديد برخوردار است
مي.5.كالسيك فارسي، محدود نشده است تواند همه يا يكـي از آثـار منبع الهام دهخدا

و علي آلفرد دو موسه، رجايي«سه شاعر  باشد؛ امـا تأثيرپـذيري» اكبر صابر طاهرزاده زاده
وو الهام گرفتن وي از اكرم رجايي زاده از نظر قالب شعري، آرايش قافيه، رديـف، وزن

و بسيار بعيد اسـت موضوع، و مضـامين مسـمط. قطعيت ندارد و نقـد محتـوا بررسـي
پسدهخدا نشان مي و بازآفريني اسـت، دهد كه هرچند اثر وي از نظر متني از نوع تغيير

وگوي برد؛ چرا كه گفتنميوجوي منبع الهامي يگانه براي اين شعر، راه به جايي جست
ومتن و با كلّ نظام زباني و هـر عنصـر ها با هم و سـنت فرهنگـي جامعـه اسـت ادبي

و هر پس مسـمط.6.متني به نسبتي خاص در آفرينش ادبـي وي سـهيم اسـت فرهنگي
در دهخدا، بينامتني است كه از يك سو از آثار پيش از خود تأثير پذيرفته؛ از سوي ديگر،

و پس از خود تأثير گذاشته است . آثار معاصر

ها يادداشت
و گزينش معادلكه به اينبا توجه.1 به كـار رفتـه در نظريـه ترجمه ي هاي فارسي اصطالحات

و هماهنگ نيست، نگارنده معـادل ژرار ژنت، در منابع گوناگون يك هـايي را كـه مفهـومي سان
.تر دارد، در متن گنجانده است روشن
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وبه عنوان نمونه، استاد همايي گونه.2 و تتبـع هايي از تاثير پذيري مانند ترجمه و اقتبـاس حلّ
(هاي ادبي آورده استرا در شمار سرقت...و  از)1370:357همايي،:ك.ر. گاه نوعي خـاص

و آرايه حسن به متون ديني باشد، و اگر برگرفتـه تأثيرپذيري اگر ناظر ي ادبي قلمداد شده است
ت و (رجمـه از متون ادبي ديگر باشد، سرقت ادبي شناسانده شده اسـت؛ ماننـد حـلّ آثـار:ك.ر.

و حديث در ادب فارسي متعدد درباره )ي تأثير قرآن
و مقاله براي پرهيز از اطاله.3 هاي ياد شده، در فهرست منابع آمـدهي گفتار، نشاني كامل كتاب

و نشاني يازده پايان. است :ك.ر(بـا موضـوع بينـامتني نوشـته شـده اي كـه نامـه براي ديدن نام
http://database.irandoc.ac.ir/dl/search(

و آخـرين شـماره.4 ي دوم صـور اسـرافيل، بـهي دوره اين مسمط كه نخستين بار در سـومين
و ديگـر پژوهشـگران بـه 1327صفر15تاريخ هجري قمري چاپ شده است، از نظـر شـاعر

يكي از نخستين اشعار مدرن فارسي شناخته شده اسـت  (عنوان ؛30ــ31: 1358افشـار،:ك.ر.
ج1375آرين پور، ب2:97، )1390:378كدكني،و شفيعي1386:124راون،؛

)469ـ1388:459شمس قيس،:ك.ر(براي آگاهي بيشتر.5
6.كبر نْدع منْهما اذْكُرْني للَّذي ظَنَّ اَنَّه ناجٍ يكي از آن دو كه دانست آزاد شدني ...و قالَ و به

كن: است، گفت (مرا نزد صاحب خود ياد . )42/يوسف...
مني دوست يگانه نامه وصيت.7 وفـاي بـرادري بـي هديه] ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل[ي
قمـري1326االولـي جمـادي23در روز«: به پيشگاه آن روح اقـدس اعلـي] اكبر دهخدا علي[

هـاي مرحوم ميرزا جهانگيرخان شيرازي رحمه اهللا عليه، يكي از دو مدير صور اسرافيل، را قزاق
ش و در محمدعلي به باغ شاه بردند جا او را با طناب خفـه همان ماه در همان24اه دستگير كرده

و هفت هشت روز ديگر چند تن از آزادي. كردند و از جمله مرا از ايـران تبعيـد بيست خواهان
و پس از چند ماه، با خرج مرحوم مبرور ابوالحسن در كردند خان معاضدالسلطنه پيرنيا، بنا شـد

در همـان اوقـات، شـبي مرحـوم ميـرزا.ي صور اسرافيل طبـع شـود يس، روزنامهايوردون سو
و بـه مـن) كـه عادتـا در طهـران دربرداشـت(ي سپيد جهانگيرخان را به خواب ديدم در جامه

مي»چرا نگفتي او جوان افتاد؟«: گفت چرا مرگ مـرا: گويد من از اين عبارت چنين فهميدم كه
ز شمع! يادآر«:و بالفاصله در خواب، اين جمله به خاطر من آمد اي؟در جايي نگفته يا ننوشته

از»!مرده يادآر و تـا نزديـك صـبح، سـه قطعـه و چراغ را روشن كردم در اين حال بيدار شدم
و فردا، گفته و دو قطعهمسمط ذيل را ساختم ودمي ديگر بـر آن افـز هاي شب را تصحيح كرده

شد منطبعهيلاسرافصور] سوم[ي اولو در شماره )6: 1366دهخدا،(».ي ايوردون سويس چاپ
به به عنوان نمونه.8 ـ ديگرنوشت بنگريد ج 1375آرين پـور،:ي نقد پيرامتن بيروني ـ2:94،

؛240ـــ1379:219؛ ســليماني، 163ـــ162: 1363؛ آژنــد،170ـــ 142: 1383؛ دروديــان، 97
.528ـ527: 1379حقوقي،
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آني مرثيه درباره.9 ج1381؛ اصيل، 1369امامي،:ك.ر(و انواع ).1244ـ 2:1242،
(اع ادبيبراي ديدن نمودار كامل انو. 10 )86: 1388زرقاني،:ك.ر.
دو. 11 پس گونهاين كه عبارتند از نقيضه، تراوستي، شاخه متني، هريك داراي زيري هايي هستند

و جعل جابه )1389:108اشميتس،:ك.ر(تر بيشبراي اطالعات. جايي، تقليد هزلي، كاريكاتور
ج 1375آرين پور،:ك.ر(تر براي اطالعات بيش. 12 ،2:97.(
پس براي ديدن نمونه. 13 ).1385دروديان،:ك.ر(متني هاي ديگر اين نوع
و غربـي اكرم رجايي. 14 كه در مسـير تجـدد و از منتقدان تركيه است زاده از شاعران رمانتيك

و ادب تركيه، كوشيده است و او از طرفداران نظريه. شدن شعر و شاعر عشـق ي هنر براي هنر
او. طبيعت است . تـوان نـام بـرد را مـي مردهپژو تفكّر،ها زمزمه، يادگار شباب: از آثار شعري

هـاي شـود كـه آگـاهي يـادآور مـي).56و18: 1383خسروشاهي،:ك.ر(تر براي آگاهي بيش
و چـاپ آثـار وي،ي رجـايي تاريخي داده شده در اين كتاب، دربـاره  زاده، ماننـد تـاريخ تولـد

).111و72و34: 1364آژند،:ك.ر(نادرست است 
ــرم. 15 ــي اك ــمط ترك ــل مس ــتن كام ــايي م ــه رج ــاي زاده، در مقال و تارنم ــوادي ــن ج :ي حس

http://www.turkicpress.com آمده است.
).و منبع پيشين56: 1383خسروشاهي،:ك.ر(براي نمونه. 16
و. 17 و آلفرد دوموسـه، شـعر آلفـرد دو موسـه حسن جوادي در بررسي تطبيقي شعر دهخدا

و نيز شعر اكرم رجايي و ترجمه ترجمة آن ي خود آورده است؛ وي نتيجهي آن را در مقاله زاده
و نيز نظيره مي و ترك اكبـر هاي علـي گيرد دهخدا در سرودن اين مسمط، اشعار شاعر فرانسوي

).117ـ 1389:106جوادي،:ك.ر(تر براي آگاهي بيش. اده را در نظر داشته استصابر طاهرز
. هجـري قمـري آغـاز شـد1324صـفر24ي هفتگي مال نصرالدين از تاريخ انتشار نشريه. 18

به هاي ارتباط قلمي نشريه براي ديدن نمونه ويژه نسيم شـمالي مالنصر الدين با شاعران ايراني
و دهخدا،87: 1357ضا زاده ملك،ر:ك.ر(و دهخدا،  ).206ـ1366:203به بعد

بي:ك.ر(،»احسان«براي ديدن متن مسمط صابر با عنوان. 19 ).75ـ74:تاصابر،
).265و237و230و228: 1369امامي،:ك.ر(ها براي ديدن نمونه. 20

 فهرست منابع
(اهللا مجيد كالم قمي ابوالفضل بهرام ترجمه). 1384. .آواي قرآن: پور،

و ادب مشروطه«يا مرگ ياتجدد).1382(.آجوداني، ماشاءاهللا .اختران: تهران.»دفتري در شعر
(آرين پور، يحيي .زوار: جلد، تهران2. از صبا تا نيما). 1375.

(ـــــــــــــــ .زوار: تهران. از نيما تا روزگار ما). 1376.



و بررسي مسمط دهخدا 133 ــــــــــــــــــــــــــــــــ)بر اساس رويكرد ترامتني(نقد
(آژند، يعقوب . ادبيات نوين ايران از انقـالب مشـروطيت تـا انقـالب اسـالمي ). 1363.

.كبيرامير: تهران
(ـــــــــــــ .امير كبير: تهران. ادبيات نوين تركيه.)1364.

(آلن، گراهام .مركز: يزدانجو، تهراني پيام ترجمه. بينامتنيت). 1385.
(احمدي، بابك و تاويل متن). 1388. .نشر مركز: تهران. ساختار

(»اميد.م«. اخوان ثالث، مهدي .زمستان:، تهران1ج. مقاالت: هاي سبز حريم سايه). 1384.
(اشميتس، توماس و ادبيات كالسيك درآمدي بر نظريه). 1389. ي ترجمه.ي ادبي جديد

و صمد .دانشگاه تبريز: عليون خواجه ديزج، تبريزحسين صبوري
(اهللا اصيل، حجت .)ي ادب فارسـي دانشـنامه(ي ادبي فارسي فرهنگنامه.»مرثيه«). 1381.

و:، به سرپرستي حسن انوشه، تهران2ج و انتشارات وزارت فرهنگ سازمان چاپ
.1244ـ 1242ارشاد اسالمي، 

(افشار، ايرج .روزبهان: تهران.داهاي سياسي دهخ نامه). 1358.
.دفتر مركزي جهاد دانشگاهي:تهران. سرايي در ادبيات فارسي مرثيه). 1369.(امامي، نصراهللا

(انوري، محمد بن محمد ، بـه اهتمـام محمـدتقي مـدرس2جلـد . ديوان انوري). 1376.
و فرهنگي: رضوي، تهران .علمي

(، ادواردنبراو و ادبيات ايران ). 1386. ي ترجمه.ي مشروطيت در دورهتاريخ مطبوعات
.علم: محمد عباسي، تهران

(برقعي، سيد محمدباقر قم5و4ج. سخنوران نامي معاصر ايران).1373. . خرّم:،
).http://database.irandoc.ac.ir/dl/search )15/2/1390تارنماي

(تودوروف، تزوتان ي داريـوش ترجمـه . وگـويي ميخائيـل بـاختين منطق گفت). 1377.
.مركز: كريمي، تهران

(جعفري، مسعود .مركز: تهران. سير رمانتيسم در ايران از مشروطه تا نيما). 1386.
( جوادي، حسن و به يادآر آلفـرد«). 1389. نگاهي تطبيقي به شعر اي مرغ سحر دهخدا
صص1، شماره1، سال بيات تطبيقياد.»دو موسه .117ـ 106،

(چندلر، دانيل .ي مهر ورهس:ي مهدي پارسا، تهران ترجمه. شناسي مباني نشانه). 1387.
(حقوقي، محمد و ادبيات امروز ايران). 1379. .قطره: جلد، تهران2.مروري بر تاريخ ادب

(خاقاني شرواني، افضل الدين بديل بن علي نجار بـه . ديوان خاقـاني شـرواني ). 1378.
.زوار: الدين سجادي، تهران كوشش ضياء



)21پياپي(93پاييز،3يشماره،6 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــــ 134

(خسروشاهي، جالل با همكاري رضا سيدحسـيني.پيشگامان شعر معاصر ترك). 1383.
.مرواريد:و عمران صالحي، تهران

(اهللا دروديان، ولي ي هـا دربـارهي مقالـه گزيـده«دهخدا مرغ سحر در شب تـار ). 1383.
.اختران: تهران.»دهخدااكبر عالمه علي
(ـــــــــــــــ ني: تهران. هاي مضامين شعر امروز ايرانسرچشمه). 1385. .نشر

(اكبر دهخدا، علي .تيراژه: محمد دبيرسياقي، تهرانبه كوشش سيد. ديوان دهخدا). 1366.
(دهخدا، ميرزا علي اكبر خان .15ص،3ي، شماره2سال . صور اسرافيل.).ق 1327.

(ل. بينو، هـ را و..)ق.هــ 1329از آغـاز تـا سـال(هاي ايران روزنامه). 1380. ترجمـه
.اطالعات: زاده، تهران تدوين جعفر خمامي

(رضازاده ملك، رحيم .سحر:جابي.)زبان برّاي انقالب(هوپ هوپ ). 1357.
(رضايي دشت ارژنه، محمود و تحليل قصه«). 1387. ا اي از مرزبـان نقد سـاس نامـه بـر

صص4، شماره1، سال نقد ادبي.»رويكرد بينامتنيت .51ـ31،
(زرقاني، سيد مهدي .»ي كالسـيك بندي انواع ادبي در دوره طرحي براي طبقه«). 1388.

صص24، شماره6، سال هاي ادبي ژوهشپ .106ـ81،
(زهري، محمد .توس: تهران.)مجموعه اشعار محمد زهري(براي هر ستاره ). 1381.

(سليماني، بلقيس و شعر دهخدا). 1379. .ثالث: تهران. همنوا با مرغ سحر؛ زندگي
(شمس قيس، محمد بن قيس تصـحيح مجـدد . المعجم في معايير اشعار العجم). 1388.
.نشر علم: سيروس شميسا، تهران

(كدكني، محمدرضا شفيعي و آينه در جست). 1390. هـاي تحـول وجوي ريشـه با چراغ
.سخن: تهران. ايرانشعر معاصر 

(ــــــــــــــــــــــــ .آگه: تهران. موسيقي شعر). 1381.
(اكبر صابر، ميرزا علي .فرزانه:جابي. نامه هوپ هوپ).تابي.

(مؤمني، باقر .نابي:جابي. صور اسرافيل). 1357.
(نامور مطلق، بهمن .»هـا مـتني روابـط يـك مـتن بـا ديگـر ترامتنيت، مطالعه«). 1386.

صص56ي، شمارهي علوم انساني پژوهشنامه .98ـ83،
(نظامي گنجوي و مجنون).1369. .دانشگاه تهران: تصحيح برات زنجاني، تهران. ليلي
(الدين همايي، جالل و صناعات ادبي). 1370. .ي هما مؤسسه: تهران. فنون بالغت


