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 چکیده:

ادبی، کلیشه  زمینه و هدف: از عوامل مهم تحول و زایش سبکهاي  اي شدن مضامین و  یکی 
هاي متفاوت است که نمونۀ بارز آن، ظهور مکتب وقوع، سبک هندي و  تصویرهاي ادبی در دوره

هاي ادبی، بازشناسی ابزار تکرار  دورة بازگشت ادبی است. رایجترین تحلیل براي تشخیص کلیشه
یات نقش کلیدي، اعم از مثبت و منفی، ایفا میکند. بسامد باالي این  است. عنصر «تکرار» در ادب

انجامد و میتواند در تصاویر شعري، ترکیبات اضافی و وصفی،  عنصر، گاه به ظهور «کلیشه» می 
کلمات مرکب، نمادها و مانند آنها و نیز در جایگاه مضامین و عواطف ظهور کند. از این رو نوشتۀ  

ر عنصر «کلیشه» در ابعاد ادبی غزل معاصر با مطالعۀ اشعار حسین منزوي  حاضر به بررسی و تأثی
میپردازد و در پی اثبات آن است که منزوي چگونه رنگ تکرار و کهنگی را از تصاویر و مضامین 

 قالبی زدوده است. 
تحلیلی و براساس مطالعۀ غزلیات حسین منزوي  –این پژوهش با روش توصیفی  روش مطالعه:
 است. صورت گرفته

اي، به خلق تصاویر و مضامین نو منزوي گاه با پرداخت جزئی تصاویر و مضامین کلیشه ها:یافته
اي و خالقانه بر ارزش هنري و هاي کلیشهدست زده است. این پردازش اغلب با تلفیق اندیشه

 ادبی شعر منزوي افزوده است و دیدگاه مخاطبان را درمورد کاربرد کلیشه تغییر میدهد.
و برجستهگیري:  تیجهن قدما  تصاویر  و  مضامین  کاربست  در  منزوي  حسین  نوآوریهاي  ترین 

در کاربرد   ينوآور اي،  زدایی از آنها در این موارد میگنجد: نوآوري در کاربرد ترکیبات کلیشهکلیشه
  ي پرداز مضمون  يبرا  هیو کنا  لیدرکاربرد تمث  ينوآوري،  رسازیو تصو  يپردازمضمون  يبرا  حیتلم

ي، رسازیو تصو  يپردازمضمون  يو اقتباس از کالم گذشتگان برا  نیدر تضم  ينوآوري،  رسازیو تصو
هایی از نوآوریها و ابداعات  گوشه. این تمهیدات  لیو تمث  ن، یتضم  ح،یبا تلم  یفنون بالغ  ختنیآم و  

شان میدهد چگونه  کرده و ن   بازنمایی  نوبعنوان یکی از پیشگامان و پیشاهنگان غزل    را  منزوي
 شده است.غزل او از غزلهاي سنتی متفاوت و به شعر نو مشابه 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: : One of the important factors in the 
evolution and birth of literary styles is the stereotyping of literary themes and 
images in different periods, a clear example of which is the emergence of the 
school of occurrence, the Indian style and the period of literary return. The 
most common analysis for identifying literary stereotypes is the recognition of 
repetition tools. The element of "repetition" plays a key role in the literature, 
both positive and negative. The high frequency of this element sometimes leads 
to the emergence of "stereotypes" and can appear in poetic images, additional 
and descriptive compounds, compound words, symbols and the like, as well as 
in the place of themes and emotions. Therefore, the present article examines 
and influences the element of "stereotype" in the literary dimensions of 
contemporary lyric poetry by studying the poems of Hossein Manzavi and seeks 
to prove how Manzavi has removed the color of repetition and antiquity from 
stereotyped images and themes. 
METHODOLOGY: This research has been done by descriptive-analytical method 
and based on the study of Hossein Manzavi's lyric poems. 
FINDINGS: Isolation sometimes creates new images and themes by paying a 
little attention to stereotyped images and themes. This process often adds to 
the artistic and literary value of isolated poetry by combining stereotyped and 
creative ideas, and changes the audience's view of the use of stereotypes 
CONCLUSION: The most prominent innovations of Hossein Manzavi in the use 
of themes and images of the ancients and their de-stereotyping include: 
innovation in the use of stereotyped combinations, innovation in the use of 
allusions for themes and illustrations, innovations in the use of allegory and 
irony in themes and imagery, themes and imagery Adaptation from the words 
of the past for theming and illustration, and combining rhetorical techniques 
with allusion, guarantee, and allegory. These arrangements represent isolated 
corners of isolated innovations and innovations as one of the pioneers and 
pioneers of new sonnets and show how his sonnets are different from 
traditional sonnets and similar to modern poetry . 
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 مقدمه 
یکی از تدابیر آفرینش اثر هنري، بکارگیري ابزارهاي هنري است. شاعر براي رسیدن به این هدف ابتدا تالش میکند 
ابزارهاي متقدمان  از  اراده  با  یا  اما در مواردي بناچار و  از قالبی کردن کالم دوري نماید و در پی نوآوري باشد 

یگردد. در اینجا هدف در «چه» بیان کردن نیست، بلکه نکتۀ اي شدن تصاویر ماستفاده مینماید که منجر به کلیشه
ترین  قابل تأمل در «چگونه» گفتن است. حسین منزوي در میان غزلپردازان معاصر و نئوکالسیکها، یکی از برجسته

از   از سایر شاعران معاصر متمایز است.  تا حدودي  شاعران بشمار میرود. غزل منزوي در بحث «چگونه» گفتن 
ن ویژگیهاي شعري او فردیت عاطفی، دایرة واژگان تازه و گسترده، بسامد باالي ایماژهاي کامًال تازه نسبت  مهمتری

سرایان شاخص معاصر، و نوآوري در وزن است که از این جهت با سیمین بهبهانی قابل مقایسه است. به دیگر غزل 
هاي و درحین اینکه بسیار از تصاویر و بنمایه منزوي شاعري است که تغییرات اساسی در تصاویر غزل ایجاد کرده  

شعر گذشته بهره برده، در دام کلیشه و تکرار نیفتاده است. او بدین طریق یکی از شاعران معاصر است که محیط 
جدیدي در غزل امروز بوجود آورده و به آن حیاتی نو و جانی تازه بخشیده است. در واقع او با نگاهی نو، اشیا و  

ه را در شکلی تازه دیده و دست به بازآفرینی آنها زده است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده عناصر گذشت
او در کلیشه–از شیوة توصیفی از تصاویر و مضامین شعري تحلیلی در بررسی غزلهاي منزوي، شگردهاي  زدایی 

اي،  منزوي با نوآوري در کاربرد ترکیبات کلیشه  هاي تحقیق نشان میدهد. یافتهمورد شناسایی و تحلیل قرار بگیرد
 يپردازمضمون  ي برا  هیو کنا  لیکاربرد تمث  در  ي نوآوري،  رسازیو تصو  ي پردازمضمون  ي برا  حیدر کاربرد تلم  ي نوآور

فنون   ختنیآم ي و  رسازیو تصو  ي پردازمضمون  ي و اقتباس از کالم گذشتگان برا  نیدر تضم  ي نوآوري،  رسازیو تصو
راي جلوگیري از زدایی از مضامین و تصاویر شعراي گذشته بدست به کلیشه  لیو تمث  ن،یتضم  ح،یلمبا ت  یبالغ

 زده است.  آورتکرار و یکنواختی مالل 
 

 سابقۀ پژوهش 
نه  جست تاکنون  ادبیات   یکتنها درمورد منزوي، که درمورد هیچوجوها نشان میدهد  نویسندگان  یا  از شاعران 

زدایی از تصاویر و مضامین شعري قدما صورت نگرفته است. فارسی، پژوهشی در رابطه با بررسی شگردهاي کلیشه
اند:  پژوهشهایی که میتوان به نوعی آنها را مرتبط با موضوع پژوهش حاضر دانست، اغلب در دو حوزه شکل گرفته

هاي جنسیتی در آثار ادبی. این کلیشه  -2گرایانه؛  نهاي عامیانه در بررسیهاي صورتها در ساختار داستاکلیشه  -1
هرگونه عبارت قالبی و فرمولوار  در این پژوهش، که در معناي    کلیشه را نه در معناي موردنظرپژوهشها در گروه اول،  

اي با عنوان ن مورد میتوان به مقالهاند. در ای، مورد بررسی قرار دادهزبان در تقابل با متون تولیدي و خالق زبان
 ) اشاره کرد. 1393زادة میرعلی و همکارانش ( » از حسنها شهی عام کل یۀ بر نظر ي درآمد «

  گرفته در فرهنگهاي متفاوت، بویژه در حوزة تبعیضهايهاي قالبی و شکلدر گروه دوم نیز کلیشه به معناي اندیشه
در شاهنامه با   گانه»ی«ب  یرشناسیتصوهاي «جنسیتی، در نظر گرفته شده است. در این مورد نیز میتوان به مقاله

کل  هیتک ( پردازشهیبر  همکارانش  و  محسنی  از  «1395ي»  و  کل )،  افسانه  یجنس  ضیتبع   ي ها شهی نمود    يها در 
 ) اشاره کرد.1382» از امیرحسینی ( ندرال یس

اما کلی آثار  در پژوهش حاضر  تکرار در  اثر  بر  و  به مرور زمان  شه در معناي تصاویر و مضامین شعري است که 
اند. این پژوهش درنظر گوناگون ادبی، تازگی و بداعت خود را از دست داده و فاقد هرگونه جذابیت و کشش شده
 اوي قرار دهد. دارد شعر حسین منزوي را از لحاظ بکارگیري نوآورانۀ این نوع مضامین و تصاویر مورد واک
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باوجوداین برخی پژوهشها در حوزة شعر منزوي انجام گرفته است که بی ارتباط با موضوع پژوهش حاضر نیست. 
ي حسین منزوي در  تحت عنوان «نوآوریها  اي ) در مقاله1391طاهري و سلیمان ( به برخی از آنها اشاره میشود:  

، نوآوریهایی که سبب تمایز غزل او با غزِل غزلسرایان اندخاص اشعار او پرداخته  غزل» به بررسی نوآوریها و ویژگیهاي 
در مقالۀ «هنجارگریزي در نیز  )  1390سلیمانی (   والدینی  اي تازه در غزل شده است. معینسنتی و پیدایش شیوه

ند که تمامی اهرسیدو به این نتیجه    ههاي مختلف هنجارگریزي را مورد کاوش قرار دادشعر حسین منزوي» گونه
همچنین  هاي هنجارگریزي آوایی، گویشی، زبانی و سبکی و نوشتاري در اشعار حسین منزوي وجود دارد.  گونه

سازي در غزل حسین  ) در پژوهش خود با عنوان «تکرار واژه از شگردهاي برجسته1390زاده ( مدرّسی و کاظم
اند. این پژوهش نشان میدهد حسین منزوي از شگردهاي  منزوي» تکرار واژگان را در غزل منزوي بررسی نموده

مختلف تکرار در سطح واژه، گروه و جمله، براي تشخص بخشیدن به زبان غزل خود بهره برده است و این تکرار  
 افزایش موسیقی کالم و القاي معنی مورد نظر به خواننده شده است.  موجبآگاهانه 

 
 بحث و بررسی 

اي است که براي چاپ کردن در کتاب، مجله مسبوك در لغت در صفت چاپ تصویر یا نوشتهیا  )  cliché(   کلیشه
اي اطالق میشود که  و مانند آنها، بر فلز یا چوب حک میشود. اما در ادبیات اصطالحاً به حکم، عبارت یا اندیشه

نامه هنر ازدست داده است (واژه  پاافتاده درآمده و تأثیر خود رابراثر کاربرد مکرر و طوالنی، بصورت مبتذل و پیش
دهندة تقلید شاعر است از شاعران دیگر ها نشان). در شعر کلیشه256نویسی، میرصادقی و میرصادقی: ص  داستان

یا   از عبارتها  از تجربۀ ذهنی و عاطفی خود. بسیاري  تا  اینکه شاعر بیشتر از شعر دیگران استفاده کرده است  و 
آیند و مبتذل میشوند. گاهی برخی شاعران یا نویسندگان براثر تکرار، بصورت کلیشه درمیتصویرهاي ابتکاري و زیبا  

 اي را در آثار خود بکار میبرند تا به آن رنگی از طنز بدهند. هاي کلیشهبعمد جمله
فصول    «نقل قول» نیز یکی از ابزارهایی است که بصورت غیرمستقیم با کلیشه ارتباط دارد و همین عامل یکی از   

متمایزکنندة اثر ادبی از اثر غیرادبی است. «در زبان عادي یا علمی واژه اهمیت ندارد، بلکه معنا و مفهوم آن مهم 
است؛ از این رو وقتی میخواهیم سخن کسی را نقل قول کنیم، مفهوم آن را با لغات و عبارات برساختۀ خود بیان 

آن خصوصاً در شعر، از معنا و مفهوم ارزشمندتر است، براي همین   میکنیم؛ اما در ادبیات، واژه و صنایع مربوط به 
است که هنگام نقل قول از سخنان شعرا و نویسندگان بزرگ، شعر یا نوشتۀ خود آنان را به خاطر میسپاریم و نقل  

جدید به    ). بسامد باالي همین نقل قولهاي ارزشمند قدما بدون ارائۀ تصاویر49فر: ص  میکنیم» (نقد ادبی، شایگان
عنصر کلیشه در معنی منفی آن ختم میگردد و به قول فرمالیستها، باید تحولی در چگونگی بیان در یک مسیر  
زمانی مناسب صورت گیرد تا از ارزش هنري اثر کاشته نشود. نکتۀ مهم در این بحث که باید مدنظر قرار گیرد  

است که بدون دخل و تصرف به یک برهۀ تاریخی   پیمودن و سپري نمودن راه و زمانی طوالنی از مسیر تاریخی
هایی از شعر منزوي اشاره دیگر سپرده میشود؛ به بیانی دیگر تکرار علت است و کلیشه معلول. در اینجا به مؤلفه

اي، دست به خالقیت زده و تصویر، ترکیب یا مضمونی نو  میشود که با دخل و تصرف در تصاویر و مضامین کلیشه
 ت.ارائه داده اس

 
 اينوآوري در کاربرد ترکیبات کلیشه

ادبیات  آنها در  استعاري، وصفی و مانند  براي کاربرد خالقانۀ ترکیبات رایج تشبیهی،  از شگردهاي منزوي  یکی 
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فارسی، افزودن کلمه یا کلماتی به این ترکیبات و در واقع افزودن بار معنایی به آنهاست. منزوي سعی کرده تا حد 
وکاست این ترکیبات در اشعارش بپرهیزد؛ مگر اینکه در صورت یا معنا تغییراتی را ایجاد کمبی  امکان از کاربرد

به  دست  نامأنوس  و  جدید  فضاي  در  ترکیبات  کاربرد  یا  و  برعکس،  یا  استعاره  به  تشبیه  تبدیل  با  مثالً  کند. 
 زدایی زده است. به این بیت از منزوي توجه کنید:کلیشه

بگشایم (مجموعه اشعار، منزوي: ات گیرم که راه صبح  چراغ از خنده که زلف شب بیارایم گل از پیراهنت چینم 
 )39ص 

 ترکیب استعاري «زلف شب» اغلب در ادب فارسی بصورت «شب زلف» بکار رفته است: 
 )161(دیوان اشعار سیف فرغانی: ص  خوش بود خاصه هر سحر دیدن    در شب زلف تو قمر دیدن 

 ) 384ولی روز روي تو ماهی خوش است (دیوان اشعار خواجوي کرمانی: ص   شب گیسویت هست سالی دراز
همچنین «زلف» بارها براثر سیاهی و درازي به شب تشبیه شده است. منزوي در این بیت، زلف معشوق را به شب 

هی و بلندي داراي زلف دانسته و در واقع ترکیبی که معموالً در شعر تشبیه نکرده است، بلکه شب را از نظر سیا
فارسی، بصورت اضافۀ تشبیهی بکار رفته، در قالب اضافۀ استعاري ارائه کرده است. او در نظر دارد گلی از پیراهن 

 معشوق بچیند و با آن زلف شب را بیاراید. 
ی دیگر از ترکیبات رایج در ادبیات است که در بیت ترکیب اضافی «قصۀ غصه» نیز که داراي جناس هم هست، یک

هایش را در تشبیهی مضمر به «افسانه» مانند کرده که همگان از آن زیر از منزوي نیز حضور دارد. او قصۀ غصه
 باخبرند و کمتر در دنیاي واقعی امکان مواجه شدن با آنها وجود دارد: 

 )49خود همین بس فسانه (مجموعه اشعار، منزوي: ص که از من تو را   هایم؟ چه میپرسی از قصۀ غصه
 اي و حافظ توجه کنید که داراي این ترکیب است: براي نمونه به این ابیات از اوحدي مراغه

 )408اي: (اوحدي مراغه ؟کنی گوش سروپابی این غصۀ ۀقص/  کنی؟ گوش ما صۀعارت آمد که دمی ق
 ) 112(دیوان اشعار حافظ:   غصه که در دولت یار آخر شد ۀقص/  باورم نیست ز بدعهدي ایام هنوز

ترکیب اضافی «سیل فنا» که بر پایۀ تشبیه است، در بیت زیر طوري بکار گرفته شده که تکرار را از چهرة آن زدوده 
 است. شاعر نگران است این سیل او را با خود نبرد یا اینکه فقط یار را برده و او را تنها بگذارد:

 )53یا جدایت بکند از من و تنها ببرد  (مجموعه اشعار، منزوي: /   سیل فنا، جا بگذارد ما راترسم این 
 این ترکیب را در شعر شاعران زیادي میبینیم از جمله حافظ و صائب: 

(دیوان اشعار حافظ: ص   چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور/    اي دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند
172 ( 

 ) 303: 1(دیوان اشعار صائب تبریزي، ج  ز بحر کرد کرم خلعت وجود مرا/   ه سیل فنا برد هرچه بود مراچگرا
ترکیب اضافی «عقیق لب» نیز یکی از ترکیبات جاافتاده در ادب فارسی است. منزوي در بیت زیر بجاي استفادة 

 مذاب مانند کرده است.مستقیم از این ترکیب، لب معشوق را در تشبیهی مضمر به نگینی از عقیق 
 ) 81هاش ریخته آوار موج را  (مجموعه اشعار، منزوي:  بر شانه/  از لب سوار کرده عقیق مذاب را

 اي از کاربرد این ترکیب در شعر خواجوي کرمانی توجه کنید:به نمونه 
 )269(دیوان اشعار خواجوي کرمانی:  نعمان کم گیر ۀبا گل عارض او الل   ا عقیق لب او لعل بدخشان کم گیر ب

هاي این درخت تشبیه شده است. منزوي اما در برگ درخت چنار بارها از لحاظ شباهت ظاهري به دستها یا پنجه
 خون از دستان او میچکد. چنار را به شهیدي تشبیه کرده کهبیت زیر با بخشیدن مفهومی سیاسی به این تصویر،  
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 )88چکه ریزد از پنجۀ چناران (مجموعه اشعار، منزوي: خون چکه  /  اما هنوز در باغباران فرونشسته است، 
 در این باره به این ابیات از انوري و سنایی توجه کنید: 

 )2: 1(دیوان اشعار انوري، ج  دعاي دولت دستور صدر دنیی را/  ست و نی میان بسته چنار پنجه گشاده
 )290(دیوان اشعار سنایی:    غیر از زبان سوسن و دست چنار نیست ع خلقهر دست و هر زبان که در آن نیست نف

ترکیبات رایج در ادب فارسی بوده که پایۀ آن تشبیه است. این ترکیب بصورت غیراضافی در «سیل اشک» نیز از  
لخواهش ، بتواند او را با معشوق درآمیخته و به جاي دبیت زیر از منزوي آمده که شاعر آرزو میکند سیل اشک او

 کوچ دهد:
 )53(مجموعه اشعار، منزوي:  که مرا با تو درآمیزد و زین جا ببرد/  کاش سیلی شود اشک تو، که ما را ببرد 

 
 پردازي و تصویرسازي نوآوري در کاربرد تلمیح براي مضمون

و داستانهاي نگریستن و توجه به گذشته مهمترین عنصر در ایجاد کلیشه است. یکی از ابعاد توجه به رویدادها  
گذشته و گذشتگان، استفاده از تلمیح در متن است. میتوان گفت کارکرد مهم تلمیح ارتباط برقرار نمودن با ادوار  

بگونه  واقعه تاریخی  یا  داستان  از عناصر  نموده  تلمیح سعی  از  استفاده  در  منزوي  است.  در  اي هنري  اي مشهور 
از ابزارهاي مهم در آفرینش اثر هنري   . تصویرپردازي یکیبگیرد پرداخت مضامین یا ایجاد تصویرهاي بالغی کمک  

سازي اثر خود با استفاده از خلق تصویرهاي تازه و  و ماندگاري آن بشمار میرود؛ تمام کوشش هنرمند در برجسته
جاد زیبایی هاي نقد ادبی و ارزیابی زیباشناسانۀ شعر، بررسی ابزارها و شگردهاي ایبدیع است. در واقع یکی از مؤلفه

در آن است. با وجود این «اگر شاعر و نویسنده، صنعت یعنی اثر هنري خاصی را تقلید میکند نیز نباید از تصرف 
آنکه مواد و اجزا و کار خود را از نویسنده و هنرمند دیگر میگیرد، و تدبیر ابتکاري خویش غافل باشد. باید در عین  

د و اجزاي مزبور میدهد، نتیجۀ تدبیر و تصرف قریحۀ خود باشد» (آشنایی صورت هنري و تناسب و توازنی که به موا
بر خلق تصاویر بدیع و نو، در بخشی از شعرش با  ). بنابراین منزوي کوشیده عالوه173کوب: ص  با نقد ادبی، زرین 

تصو به  مبتکرانه،  تغییراتی  ایجاد  و  آن،  به  دین  اداي  نوعی  و  فارسی  کالسیک  ادبیات  از  و استمداد  یرسازي 
 پردازي روي آورد. مضمون

بویژه در غزل، عشق است، باید گفت بیشترین استفادة او از تلمیح، پیوند دادن از آنجا که بنمایۀ اصلی شعر منزوي،  
سرایی است. بیشترین تلمیحات و آمیختن مضامین تاریخی و داستانی گذشته با مضامین عاشقانه و در واقع عاشقانه

ن)، حضرت یوسف او به داستانهاي خسرو و شیرین (بویژه کوهکنی فرهاد)، لیلی و مجنون (بویژه آوارگی مجنو
(بویژه بیتابی یعقوب (ع)، داستان حضرت آدم (بویژه رانده شدن او از بهشت)، و ماجراي منصور حالج (بویژه بر دار  
شدن او) است. او همچنین به داستانهاي شاهنامه (بویژه رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، و ماجراي سیاوش) 

 ه توجه کنید: نظر داشته است. به ابیات زیر در این رابط
 )540الحزنم (مجموعه اشعار، منزوي: ص غمت افکند به یعقوبی بیت/  ام بود و عزیزیم اماهوس یوسفی

 و مثالی دیگر از موالنا:
 آرزوست کنعانم یوسف خوب دیدار/   زنم همی ها وااسفا وار یعقوب

اند. در واقع منزوي خاص بکار رفته  در این بیت «یوسفی»، «عزیزي» و «یعقوبی» بعنوان اسم مصدر از این اسامی
اند. در بیت بعدي بتدریج به مفهومی نمادین بدل گشتهنشان داده است این سه شخصیت در داستان یوسف (ع)  

اي از نزدیکی وصال، که پیغامی نیز شاعر با اشاره به این داستان، پیرهن یوسف را برخالف اصل داستان، نه نشانه



 43/  زدایی در غزل حسین منزويشگردهاي کلیشه

 

ند. میتوان گفت منزوي در این بیت استفادة معکوس از این داستان و تلمیح به آن کرده حاوي مرگ و جدایی میدا
 است.

کنایه  همیشه عشق به مشتاقان، پیام وصل نخواهد داد  یوسف،  پیرهن  گاه  اشعار،  که  (مجموعه  دارد  کفن  هاي 
 )76منزوي: ص 

ق به کسی تشبیه شده که ساحري را به در بیت زیر نیز با اشاره به داستان سامري و حضرت موسی (ع)، ناز عش
 آموزد. در واقع با استفاده از تلمیح، ترکیب استعاري زیبایی خلق شده است:سامري می

تا دوباره از که بستاند دل و دین خواهد آمد (مجموعه اشعار، منزوي: ص  /    آموزِ نازشبا شگردِ سامري را ساحري 
61( 

ن تشبیه کرده و از معشوق میخواهد براي جلوگیري از مرگ او، تبدیل به  در بیت زیر شاعر خود را به فرهاد کوهک
بصورت تشبیه تلمیحی اي براي زندگی شود. همانطور که مشاهده میشود، تلمیح در شعر منزوي اغلب خود را  انگیزه

 نشان میدهد.  
ه آنکه براي  کند  خویش فرق به  را  تیـش تن امید/   نـش و  زیـس عار، منزوي: ص   بمان  کوهکن  براي   و ـش (مجموعه اـش
201 ( 

هاي تو را باید تبدیل به بیستون منزوي در اشارة دیگري به این داستان، خطاب به عشق میگوید «کدام یک از کوه  
گونه به «شیرین» معتقد است در عشق موانع بسیاري وجود دارد که هرکدام اي ایهامکنم؟». او همچینین در اشاره

سر راه عاشق وجود دارد که براي هموار کردن آن، باید به بیستون تبدیل شود. شاعر در   از آنها مانند کوهی بر
 تشبیهی مضمر، خود را «فرهاد کوهکن» خوانده است:

 )381ص    :مجموعه اشعار، منزوي (   آمدي   وششیرین  همه  این  که  اي !  عشق  اي   /    کنم  بیستون  را   تو  کوه  کدام  باید
اند، خود را در جاي دیگر به این داستان، که گویی محبوبترین شخصیتها در نظر منزوي در آن نهفته  اي در اشاره

زدایی اعالم میدارد بجاي از بین بردن خود، کمر به نابودي رقیب میزد. فرهاد قرار داده و با ساختارشکنی و آشنایی
 زدایی است:این مورد یکی دیگر از شگردهاي منزوي براي کلیشه

از نسل فرهادم (مجموعه اشعار، منزوي: ص   ه جاي فرق خود بر ریشۀ خسرو زنم تیشه ب اگرچه عاشق شیرینم و 
132 ( 

درازي به میوة ممنوعه، از بهشت رانده شده است. در بیت زیر شاعر خود را در جایگاه نوع بشر قرار داده که با دست
مرا به بهشت برساند (این سیب میتواند هم نمادي   منزوي خطاب به معشوق میگوید سیب تو میتواند باري دیگر

از عشق باشد و هم به چانۀ معشوق اشاره کند). یعنی برخالف اینکه سیب آدم را از بهشت راند، سیب تو میتواند 
بهشت را نصیب من گرداند. بنابراین یکی از خالقیتهاي منزوي در اشاره به وقایع و داستانهاي گذشته، دستکاري 

 نها براي در خدمت شعر او قرار گرفتن است.مضامین آ
عار، منزوي:   /   من اگر براي ـسیبی، ز بهـشت رانده گـشتم به هواي ـسیبت اکنون، به بهـشت دیگر آیم (مجموعه اـش

 ) 89ص 
 آمیز به این ماجرا گوشۀ چشم داشته است:بیت زیر نیز با پرسشی اعتراض

 ) 152دان زدن به سیبی نیست؟ (مجموعه اشعار، منزوي: ص خاطر دنهمه به / مگر تدارك این شوروشر براي بشر
هاي سه تن از پیامبران، قدرت خداوند را عامل اصلی این معجزات میداند  در بیت زیر نیز شاعر با اشاره به معجزه

 و نه هنرنمایی ایشان را.
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جموعه اشـعار، منزوي: ص باید (مکه به باد و آتش و آب ز تو اشـاره    /   هنري نبود در صـالح و در خلیل و موسـی
145 ( 

اجتماعی خود نیز دست به  -غیر از به خدمت گرفتن تلمیح در مضامین عاشقانه، منزوي در اشعار سیاسیبه     
ظلم و ستم و بیداد   ،داستانی یا اساطیري زده است. براي نمونه در بیت زیر  هاي پردازي با استفاده از بنمایه مضمون

هاي  او با سبکی هنرمندانه و بصورت نمادین، اندیشه .  بیان میدارد  ماررسته بر شانه  ضحاك  با رمز  هاي قدرت را پایگاه
 :ینمایدروزگارش به مخاطب القا م ةبیدادزد ۀخویش را مبتنی بر آزادیخواهی و انتقاد از جامع

 )28مجموعه اشعار، منزوي: ص (تی گش بارور و شکفتی که این گرفتم/  را ماران رستگاه آن هایششانه و
منزوي در غزل سیاسی دیگري با تلمیح به داستان مرگ رستم، از شهادت آزادیخواهان سخن میگوید و از داستانی 

 اي سیاسی میبرد: اساطیري، بهره
 وز آن جنازة بی گور و بی کفن میگفت/  دوباره چشم فلق هول تیرباران داشت

 )247ن میگفت (مجموعه اشعار، منزوي: ص که از تداعی تابوت و تهمت/   صداي گریۀ رودابه بود و مویۀ زال 
خیابان، چشم (مانند  امروزي  کلمات  از  استفاده  و  مجنون  و  لیلی  داستان  به  اشاره  با  نیز  زیر  ابیات  و در  بسته، 

اي دیروز را به حال امروز خویش پیوند زده و خود را در عاشقی هایی از طنز، آن عشق افسانهدري)، با رگهدربه
 جنون مینهد. حتی فراتر از م

 )56بیابانی را (مجموعه اشعار، منزوي: ص به خیابان جنون قیس    لیلی من! غم عشق تو بنازم که کِشی 
دري را (مجموعه اشعار، منزوي: ص  دربهبراي او همۀ فصلهاي    بسته بخوانم   کجاست قیس کز این نامه، چشم

60( 
 دري» را درمقابل «آوارگی» آورده است.ربهاو در این راستا «خیابان» را درمقابل «بیابان» و «د

 منزوي در بیتی دیگر نیز دقیقاً این مضمون را تأکید کرده است:
 )115لیالي من! اینک من: مجنون خیابانها (مجموعه اشعار، منزوي: ص  / مجنون بیابانها افسانۀ مهجوري است 

پردازي در ابیات زیر نیز به ترتیب با اشاره به داستان حضرت خضر و آب حیوان، و بر دار کردن حالج، به مضمون
 روي آورده است: 

 ) 68با خضر تا چشمۀ آب حیوان روانیم (مجموعه اشعار، منزوي: ص  /    ما را چه پرواي ظلمت که تا عشق با ماست
هم از آن عشق که منصور سر دارش برد (مجموعه اشعار، منزوي: ص /   عشق میخواهم از آن سان که رهایی باشد

75 ( 
 پردازي و تصویرسازينوآوري درکاربرد تمثیل و کنایه براي مضمون

 نمیتوان   و  است  نهفته  کنایه  و  تکرار به کلیشه تبدیل میشوند، تکرار در ذات تمثیل  براثر  تصاویر بالغی  اگر اغلب
این   پیوستگی کاربرد  نمود، بلکه   جدا  هم  از  ادبی  جریانهاي   طول   در  کنایی یا تمثیلی راعبارات    در تکرار   باال  بسامد

گیري و ماندگاري آنها شده است. یکی از تمهیدات منزوي براي کاربرد خالقانۀ تمثیل،  فنون بالغی موجب شکل
هاي زیر  تعاره است. به نمونه المثل و کنایه در اشعارش، آمیختن آنها با فنون بالغی دیگر از جمله تشبیه و اسضرب

 توجه کنید:   
ورانگیز دریاي  مانت ـش ت  چه  چـش ت   همین زد  دریا به دل  باید که آنجا /    زیباـس عار، منزوي: ص ( جاـس مجموعه اـش

22 ( 
عبارت کنایی «دل به دریا زدن» در اینجا، جداي از اینکه در معناي کنایی خود بکار رفته است، اشاره به دریا، 
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 اي از چشمان معشوق نیز دارد.بعنوان استعاره
در بیت زیر نیز عبارت کنایی «تمام پلها را پشت سر خود شکستن/ خراب کردن» که داراي بار معنایی منفی است، 

ام،  بت بکار رفته است. شاعر میگوید من تمامی مسیرهاي بازگشت را خودخواسته و آگاهانه از بین بردهدر معناي مث 
 چراکه قصد بازگشتن از تو را ندارم: 

 ) 26مجموعه اشعار، منزوي: ص ( عزیز  دیار اي  بازنمیگردم تو از من/  را پلها تمام خود پس ز  امشکسته
وبویی تازه به آن بخشیده است. منزوي «آبی بر آتش زیر نیز عبارتی کنایی با تشبیه درآمیخته و رنگ  در نمونۀ 

 زدن» را آورده و وجود آرامبخش معشوق را به «آب» و تنشهاي وجود خود را به «آتش» تشبیه کرده است: 
 ) 50مجموعه اشعار، منزوي: ص ( د میگیر تو از آرام بیقراریهایش، در دل  که/  تنشهایم تند آتش بر بزن آبی بیا

در بیت زیر نیز شاعر با کنایۀ «آفتابِ لبِ بام بودن» با تشبیهی مضمر، یادآوري میکند که اگرچه در پایان عمر 
 است، آمدن معشوق میتواند جانی دوباره به او ببخشد.

 ) 59مجموعه اشعار، منزوي: ص  ( بامم  لب بر آفتاب از ترخسته اگرچه/  آغاز  میشوم دوباره بیایی، تو اگر هنوز
از    در غزل عاشقانۀ براي رعایت وزن شعر، در شکایت  تغییري جزئی  با  ندارد»  تمثیل «یک دست صدا  دیگري 

 تنهایی و عدم همراهی و همدلی بکار رفته است:
 ما میتوانستیم عاشقتر بخوانیم .../  ما میتوانستیم زیباتر بمانیم

 ) 242منزوي: ص  یک دست آوازي ندارد نازنینمما خامشان این دستهاي بیزبانیم (مجموعه اشعار، 
المثل آمده است. منزوي خطاب به «مرگ» میگوید تو همان سارقی در هریک از مصراعهاي بیت زیر نیز یک ضرب

 هستی که در ربودن جسم و جان بسیار توانایی: 
 )122آري! نه دزد ناشی بر کاهدان زده (مجموعه اشعار، منزوي: ص /  دزد چراغداري و کاال گزین بري 

به   اول  به ضربمصراع  بتدریج  دارد که  اشاره  از سنایی  آید، مصرعی  با چراغ  است: چو دزدي  بدل شده  المثل 
 المثل «به کاهدان زدن» اشاره دارد.)؛ همچنین مصراع دوم به ضرب55تر برد کاال» (دیوان اشعار سنایی: گزیده

 
 پردازي و تصویرسازينوآوري در تضمین و اقتباس از کالم گذشتگان براي مضمون

  مضامین   از  استقبال   واقع  در  است.  برخوردار  اي هویژ  جایگاه  از   منزوي   حسین  شعر  در  و  معاصر  غزل   در  گیري مضمون
 و   سعدي  حافظ،  چون  شاعرانیمنزوي از    باالیی دارد.  بسامد  عراقی،  سبک  غزل معاصر، بویژه از شاعران  در  قدما

تضمین و اقتباس را انجام داده است. او در این موارد عین مصراع یا بیت را تکرار نکرده اما شباهت   بیشترین  مولوي 
 هاي زیر توجه کنید:کلمات، هیچ تردیدي در اقتباس مضامین باقی نمیگذارد. به نمونه 

مجموعه اشعار، منزوي: ص  (   را  گویایی  آموخته  گل  فیض  از  بلبل   عشق  مکتب در که توست از من قول  و غزل 
93 ( 

 که اشاره دارد به بیتی از حافظ شیرازي: 
 ) 187منقارش (دیوان اشعار حافظ:  در تعبیه غزل  و قول   همه این /  نبود ورنه  سخن، آموخت گل فیض از بلبل

م وق میداند که این مـض ق به معـش ل عـش عر خود را حاـص عر حافظ با  منزوي در این بیت طروات ـش ون دقیقاً در ـش
 این کلمات بیان شده است.

 در بیت زیر نیز «مانند بودن هفت دریا به یک شبنم» از شعر حافظ اقتباش شده است:
عار، منزوي:  (  گفت بیکرانه را،  تو بیخروش دریاي   است چو شبنمی چشمش به بحر هفت  که کس آن مجموعه اـش
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 ) 121ص 
 ) 331شبنمی (دیوان اشعار حافظ:  دریا هفت نماید دریا کاندرین / عشق  استغناي  پیش سنجد چه حافظ گریۀ

 هایی که منزوي احتماالً از مضامین شعر حافظ استفاده کرده، بیت زیر است:یکی دیگر از نمونه
پروانۀ تاراج گلت بند به چند اســت؟ (مجموعه اشــعار، منزوي: ص  یک بوسه که از باغ تو چینند به چند است؟

239 ( 
 که اشاره دارد به این بیت از حافظ:

 ) 154؟ (دیوان اشعار حافظ: پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود  ؟گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود
 پرسشی بودن هر دو بیت، به صحت این ادعا بیشتر دامن میزند.

 ا آمده است:االولیدر بیت زیر به عبارتی در وصف حالج اشاره شده است که در تذکره
مجموعه اشعار، منزوي:  (   باید  پارهچوب  سر  خون،  در  کشیده  او  از  که   میبرازد وصال  به ببازد، دل  که آن هر نه 

 )128ص 
 که   بود  زود  گفت  نداد.  جواب  جنید.  پرسید  مسائل  جنید و از او  و به نزدیک  صوفیان  جماعتی  با  آمد  بغداد  به  «باز
 . ) 638االولیا: ص   تذکره(   »کنی سرخ پاره،چوب سر

 آید.تشبیه شده که ناهمواریهاي آن، به چشم عاشق نمی 1در این بیت نیز «کوچۀ عشق» به دشت آموي 
 ) 167ص    :ي منزومجموعه اشعار، ( است  هموار همواره، عاشقان، پاي  زیر/   درشتیهایش و آموي  ریگ که  اي کوچه

 است:این تعبیر یادآور بیت مشهور زیر از رودکی 
 ) 113(دیوان اشعار رودکی: ص  ید همیآزیر پایم پرنیان /  موي و درشتیهاي او آیگ ر

در بیت زیر نیز شاعر با اقتباس مضمون از بیتی از مولوي، اذعان میکند که صبر کردم تا خون تبدیل به شیر شود 
 اما بجاي آن شیر تبدیل به خون گشت.

مجموعه اشعار، منزوي: ( شیر    آن  همه  شد  خون  و  مهلت  آن  همه  شد   طی/    لیک  شود  شیر  خون  که  طلبیدم  مهلت
 )387ص 

 ) 1: بیت 2مدتی بایست تا خون شیر شد (مثنوي، ج /  مدتی این مثنوي تأخیر شد
مولوي این بیت را در علت تأخیر در سرایش دفتر دوم مثنوي آورده است، منزوي اما بهرة شخصی خود را از این 

و با این بیت از دیر رسیدن معشوق شکایت میکند. چنانچه در بیت قبل از این بیت چنین مضمون بهره برده است. ا
 گفته است: 

 ) 387مجموعه اشعار، منزوي: ص (  دیر آمدي اما تو هم اي خوبترین دیر!/  گفتم چه بهنگامی و هنگامه نه در کار
نامۀ موالنا. منزوي ادعا میکند هرچند او را از اصل است به ابیاتی از نی  اي مصراع دوم بیت زیر نیز ظاهراً اشاره

 اند، شور درونی او، جداییها را پشت سر گذاشته و بسوي دیار آشناي خویش میشتابد. خویش جدا ساخته
 )68سوي نیستان روانیم (مجموعه اشعار، منزوي: ص ایم و به بانگ نی/  با شور ما عزم دیوارها برنتابد 

 که بیشتر این بیت از موالنا را تداعی میکند: 
 )2: بیت 1اند (مثنوي، ج در نفیرم مرد و زن نالیده/  اندکز نیستان تا مرا ببریده

 بعدي نیست که منزوي در سرودن بیت زیر نیز، به بیتی از سعدي نظر داشته باشد:
 )128هوا بگریزم (مجموعه اشعار، منزوي: ص  به بال بسته دوباره سوي /  هواگرفتۀ عشق توام چگونه از این دام

 
 (لغتنامۀ دهخدا، ذیل واژه) حونیماوراءالنهر به ساحل جه ب یگ ی فراخ و ر یشت. د1
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 )578به کجا روم ز دستت که نمیدهی مجالی (کلیات سعدي: ص /  بسم از هوا گرفتن که پري نماند و بالی
 تصاویر و کلمات در این دو بیت بسیار شبیه هستند. 

خطاب به «شاعران ادب کهن فارسی» به طرزي استادانه به مضامین شعري شاعران   آمیزمنزوي در شعري شکوه
 پردازي زده است: بزرگ ادب فارسی اشاره کرده و دست به مضمون

 آنجا تو را در گوشۀ یمگان کسی نشناخت... /  با حکم مرگت روي سینه سالهاي سال 
ا در آن سامان کسی نشناخت (مجموعه اشعار،  لحن و نوایت ر/    روزي که میخواندي: مخور می محتسب تیز است

 )145منزوي: ص 
او در این دو بیت ابتدا به ناصرخسرو و سپس به حافظ اشاره میکند و در مجموع از مهجوریت شاعران در همۀ 

 اعصار و دورانها شکایت میکند.
 مثال بعدي متعلق به بیتی است که منزوي در آن به بیتی از سعدي نظر دارد:

ام (مجموعه اشعار، منزوي: ص خانه را از پایبست این بار ویران کرده/    امنها نه که از یاد تو هم دل کندهاز تو ت
218 ( 

 این بیت از سعدي در گلستان آمده است:
 )338خانه از پایبست ویران است (گلستان سعدي: /   خواجه در بند نقش ایوان است

متفاوت هستند و منزوي تنها از الفاظ مصراع دوم شعر سعدي   مشخص است که مفهوم و فضاي این دو بیت کامالً 
 براي بیان منظور خویش بهره برده است.

یا   کهن  ادبیات  حوزة  در  گذشته،  نویسندگان  یا  شعرا  کالم  از  منزوي  اقتباسهاي  بیشترین  اگرچه  نماند  ناگفته 
ا با  زیر  بیت  در  میکشد. شاعر  معاصر سرك  به شعر  نیز  گاه  او  است،  عنوان کالسیک  با  نیما  از  به شعري  شاره 

 هاي نیمایی معرفی میکند: «ققنوس» خود را در غزل نو، از میراثخواران اندیشه
نیمایم (مجموعه اشعار، منزوي: ص    ققنوسانجوجه   از  غزل   در  هم  من  که/      شعرم  خاکستر  از  آتش  میکشد  دوباره
202 ( 

 به شعري از فروغ چشم داشته است:  همچنین در بیت زیر، خود در پاورقی آورده است که
(مجموعه اشعار،  عمري نوازشم کرده است با دستهاي سیمانی  /    پیش از آمدنت اي یار! تندیس وحشت، روزگار،

 )154منزوي: ص 
زنی   / این منمایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» آمده است: «و که در مجموعۀ «که اشاره دارد به بخشی از شعري 

آلو  /فصلی سرد  ۀندر آستا  /تنها ابتداي درك هستی  این   آسمان/  غمناك  و  ساده  یأس  و  زمین/  دةدر  ناتوانی  و 
 ).23» (مجموعه شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، فرخزاد: ص دستهاي سیمانی

 
 ه) آمیختن فنون بالغی با تلمیح، تضمین، و تمثیل 

هاي گذشته، آمیختن ها و استفادة نوآورانه از مضامین و بنمایهیکی دیگر از تمهیدات منزوي براي شکستن کلیشه
آنها با فنون بالغی دیگر است. به عبارت دیگر منزوي که معموالً در قالب تلیمح، تضمین، و تمثیل، از مضامین  

ستعاره، اسلوب معادله، حسن تعلیل و مانند آنها، سعی گذشته بهره میبرد، با همراه کردن این صنایع با تشبیه، ا
 هاي زیر توجه کنید: ها دارد. به نمونهدر از بین بردن کلیشه

 )235ابلیس اگر که سجده به آدم روا نداشت (مجموعه اشعار، منزوي: ص /  خاطر حوا دلیل بود شاید حسد به
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دن شیطان بر آدم»، به نوعی تلمیح را با حسن تعلیل در این بیت با آوردن حسن تعلیل براي ماجراي «سجده نکر
 درآمیخته و به مفهومی کهنه، معنایی نو بخشیده است.

 در نمونۀ زیر نیز با خلق تشبیه تفضیل، معشوق خود را برتر از شیرین خطاب میکند:
 )224وي: ص وار تو (مجموعه اشعار، منزاز یک نگاه کردن شوریده/   فرهاد کو که کوه به شیرین رها کند

در بیت زیر نیز منزوي با یادکرد تلخی از دوستان و معاصران خود، به داستان نوشدارو و مرگ سهراب نقب میزند. 
وبویی نو به این او با اضافۀ استعاري «بخل سرنوشت» و تشبیه مضمر «سردمداران قدرت به کی کاووس»، رنگ

 رده است: ماجرا و تعبیر داده و آن را در خدمت شعر خود درآو
فرصت ماندن نداد این بار هم کاووسمان (مجموعه اشعار، منزوي: ص  /    کرد بخلِ سرنوشت از نوشدارویی دریغ

155 ( 
 

 گیري نتیجه
اثر آن جریانها و  رمعاصر زنده نگه داشته و بة  هاي کهن را در دوردر کنار غزلسرایان سنتی که غزلسرایی به شیوه

پردازان با ابتکارات خود راه نو و باب اند، گروهی از غزل هندي و تهرانی را رایج نمودهسبکهایی چون سبک عراقی،  
تحوالت و نوآوریهایی که غزلگویانی چون منوچهر نیستانی، سیمین بهبهانی .  سرایی معاصر گشودنداي در غزل تازه

(از زبان، و حسین منزوي، در عناصر مختلف غزل  انواع   و   تخیل، وزن،  قبیل  پیدایش  به  آوردند،  تصاویر) پدید 
. غزل حسین منزوي به دلیل جدیدي از غزل انجامید و میتواند ضامن بقا و ضمان حیات آن در حال و آینده گردد

برجسته و جدید جزو  ابتکاري  به مضامین  به  پرداخت  او  این،  وجود  با  میرود.  بشمار  معاصر  غزلهاي  دلیل ترین 
ه ادبیات کهن فارسی، بسیاري از مضامین و تصاویر آن را به شعر خود منتقل کرده است. مندي بآشنایی و عالقه

نکتۀ قابل توجه در این میان این است که در این موارد او دچار تقلید صرف از قدما نشده است، بلکه با انعطاف در  
م خود در تمام سطوح افزوده و بار  بکارگیري این مضامین و تصاویر و تغییرات نوآورانه در آنها، بر ارزش ادبی کال

منفی کلیشه را از دوش شعر خود تا حد زیادي برداشته است. بنابراین در شعر منزوي تسلط هنرمند بر واژگان، 
 تنها موجب ضعف اثر نگردیده، بلکه به تقویت بار ادبی و هنري آن انجامیده است. تصاویر و مضامین قدما نه  

نوآوریهاي حسیبرجسته این موارد ن منزوي در کاربست مضامین و تصاویر قدما و کلیشهترین  آنها در  از  زدایی 
 ينوآوري،  رسازیو تصو  ي پرداز مضمون  ي برا   حیدر کاربرد تلم  ي نوآوراي،  میگنجد: نوآوري در کاربرد ترکیبات کلیشه

 ياز کالم گذشتگان برا   و اقتباس  نیدر تضم  ي نوآوري،  رسازیو تصو  ي پردازمضمون  ي برا  هیو کنا  لیدرکاربرد تمث
و  رسازیو تصو  ي پردازمضمون بالغ  ختنی آم ي،  تلم  ی فنون  تمث  ن،یتضم   ح،یبا  تمهیدات  لیو  این  از گوشه.  هایی 

کرده و نشان میدهد چگونه    بازنمایی  نوبعنوان یکی از پیشگامان و پیشاهنگان غزل    را  نوآوریها و ابداعات منزوي 
 شده است.متفاوت و به شعر نو مشابه  غزل او از غزلهاي سنتی

 
 نویسندگان  مشارکت

دانشگاه آزاد   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  نامهپایان  از  مقاله  این
 عهده   بر  را  نامهپایان  این  راهنمایی  آقاي دکتر احمدرضا کیخاي فرزانه  .است  شده  استخراج  زاهداناسالمی واحد  

 و   هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  مهدي رهنماآقاي  .  اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح  و  داشته
 راهنماییهاي و هاداده  تحلیل و تجزیه به کمک با نیز بهروز رومیانیآقاي دکتر . اند داشته نقش نهایی متن تنظیم

  سه   هر  مشارکت  و   تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا   را  پژوهش  این  مشاور  نقش  تخصصی،
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 .است بوده پژوهشگر
 

 قدردانی  و تشکر
  که   زاهدان  واحد  آزاد  دانشگاه  کتابخانۀ  عوامل  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  استادان  از تمام  میدانیم  واجب  خود  بر
 نهایت   شدند؛  موجب  مرحله  این  تا  را  مبحث  شایستگیو    بودند   یاریگر  مقوله  این  نشستن  ثمر  به   در  نحوي   هر  به

 .باشم داشته را سپاسگزاري 
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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