
 

 

 

 زبان؛ ۀنیجامعه در آ
 زبانیفارس ۀدر جامع  یخشونت، ادب، غم و شاد ریس    یبررس

یبا صبوری  (سدنب، هر ان، اررانشنبسی، دانشابه بواللیبببن آدویتۀ دکتری دانش)   1فر
 (سدنب، هر ان، اررانشنبسی، دانشابه بواللیاستبد گر ه بببن)  2مهندمحمد راسخ

 (سدنب، هر ان، اررانشنبسی، دانشابه بواللیبببنآدویتۀ دکتری دانش)  3ایزدیالهام  

 1401 پاییز ، تاریخ انتشار:14/9/1401، تاریخ پذیرش: 5/1/1401تاریخ دریافت مقاله: 

   

  ن د   ب  هر شهود ی در بببن دنعدس د   گذرد، ی اسه،  آنچ  در جبدع  د  ی اجتربال   ی ا  ه ر بببن ل    چکیده: 
 یا نشههبن ده   اگر جبدع    ی بببن  ۀ را در دورد جبدع  ری هب ، د  اقع  توان  ی بببن د   ی اجتربال  ۀ دطبلع   ، د دل 

  ر د سه   ی حبضهر ب  بررسه  ۀ فرض، دقبل   ن ر   بب ا شهود ی گر د ببشه ، در بببن جلوه   ن د غرا   ب ر   ادب ی یشهن، ب 
گذشهت     ۀ در لنج ده   ی   بببتبب آن در بببن فبرسه   ی یشهون،، ادب،   غم   شهبد   ی اجتربال   ی ژگ ر سه    

تر، گذشهت  یشهن  ۀ در لنج ده   بببن ی فبرسه  ۀ جبدع  ب ر اسه،: آ   ن ر لژ هش ا  ی   د  لرسهش اصهل لردابد ی د 
 را دد تغ   ن ر ا  ر د   سه  ی   اجتربال  ی بسه د دهم سه   ی ری ادهب   ن د ب  ب ر شه ه اسه،؟ آ  تر ن د ا   غر   تر ادب ی ب 

شه  ک     د گذشهت  تحل  ۀ اب لنج ده   ی بببن  ی ا دره د هب ل لرسهش   ن ر لبسهخ ا   بفتن ر   ی  جود دارد؟ برا  ی ا رابط  
ب     دره د هب بود  ل   تران    د اران بسه، د سه   ی هب ی هب، سهخنران هب، داسهتبن ر بنبد    ، ری نرب د سه  ی هب لم د شهبد  ف 

داده    ی کشهور ر    در  ی   اجتربال  ی بسه د من  ری اد دهم سه   ب ر   ک ر شه  ک  در هر ده     م د لنج ده  تقسه 
 
1. faribasabouri@gmail.com 

  نورسن ه دسئول 

2. rasekh@basu.ac.ir     3. e.izadi89@gmail.com 
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هشهتبد    ۀ   اصهمحب (، ده   ی هفتبد )سهببن گ   ۀ شهصه، )جنگ(، ده   ۀ لنجبه )انقمب(، ده   ۀ اسه،: ده 
       ده تحل   بفتن، ره دناهبل  به    دره د ل  ن ر (  در ا م ر نود )االته ال   تحر   ۀ   دسههبئه  انتخهببهب (   دهه   ی )دهر رب 

هب، صههفب ، ده ؛ دبنن  اسههتعبره ی دّ  نظر را نشههبن د  ی هب ی ژگ ر ک      م ر ا بوده   ی ابزار بببن  ی فرا ان  ن دد تع 
  بببن ی فبرسه  ۀ جبدع  ی صهور  کلّ ک  ب    ده  ی دطبلع  نشهبن د   ن ر هب  ا یطبب،   دشهواژه   ی هب صهور  

  ن د ب   ی ارتابط دشهخصه   ن د شه ه اسه،  هرچن  تر ن د   غرا   تر ادب ی تر، ب گذشهت  یشهن   ۀ ح اق  در د  ده 
   ه ر دذکور د  ی هب ی ژگ ر     هش کب   ب ر   ش ر افزا  زان د در هر ده    د   ی اجتربال - ی بسهه د سهه   ی اصههل   ی ری ادهب 

   شود ی د 

   ی شنبیت   ی شنبس بببن  ، ی دفهود   ۀ استعبر   ، ی یشون،، ادب، غم   شبد ها: کلیدواژه 

 

 مقدمه    1
ای اب سههخناوربن هر بببن اسهه،   کبربرد هر بببن جبدع  اسهه،  جبدعۀ بببنی دجروال بببن آرنۀ 

ههبی ایدر، اب ببهبن دردم کومه    بهببار رهب جهبدعهۀ ر شههنفدری    دتهأثر اب جهبدعه  اسههه،  در سهههبل
ببق،  ر ن ، کمتر شهه ه اسهه،   دردم ب د اب کوره دردیشههنورم ک  جبدع  یشههندانشههابهی دی

بدبن هردن افراد، ددزان ان   هرچندن، ب لر ا شه ههب   الابرا   یشهن بیه اب  اژهان    در اسهتفبدشه ه
گوربن بببن فبرسهی کرتر اب گذشهت  یود را دلزم ب   رالبر،  ادب ندز در جبدع  کم شه ه اسه،   سهخن

ارم جبدع  غرادن شه ه اسه،    اببرفی درار ببرهب شه ه اسه، ک  شهند ه  دانن  رالبر، ادب بببنی دی
بریی بر ارن بب رن  ک  انسههبن در جبدعۀ ارران   بدبن درار، شههود   ب تر دیرنگر ب کمر بب   شههبدی
هب را بسههنجدم   بادندم آرب ارن یواهدم ارن فرضههد ارن دقهبل  دیدر  تر اب قاه  شهه ه اسهه،   غرادن
الی  هبی اجتربهب درسه، اسه،  ب  هر حبل، مون کبربرد بببن اب جبدع  ج ا ندسه،،  رژگیدرربف،

دهن   بب ارند  ارن دابحث در من  دبنن  یشهون،، ادب   غم   شهبدی یود را در بببن ندز نشهبن دی
هب را ندب ر ه    شهنبیتی ارن فرضهد سهبل ایدر در ددبن دردم النوان شه ه اسه،، ادب هدچ تحقدق بببن
ن ر ، ه ف ارن لژ هش بررسهی اردشهخص ندسه، آرب درربف، الرودی درسه، اسه، رب یدر  ابارن

در  رژگی هبی دذکور دشهخص شهود، بدبن دطبلع  را لنج دهۀ  درربف، الرودی اسه،  برای ارند  سه 
تررن  قبرع ندم قرن گذشههتۀ جبدعۀ ارران   تأثدر آن بر بببن فبرسههی را  گذشههت  انتخبب کردرم تب دهم

تررن  آنهب  مبررسهی کندم  در ارن ندم قرن گذشهت ، ارران اتفبقب  بزرگی را اب سهر گذران ه اسه، ک  ده
انقمب اسهمدی، جنگ تحردلی، سهببن گی   اصهمحب ، د ران لس اب اصهمحب    ر ر ادهبی  

ای   فشبر اقتصبدی اس،  هرک ام اب ارن  قبرع هب   دابحث هسهت انتخببب  هشهتبد هشه،،   تحررم
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 ان  تاع آن بر بببن فبرسی تأثدر گذاشت بببن   ب بر جبدعۀ فبرسی
 ان  اب: الابر  هبی اصلی لرسش 

یشن • گذشت   دهۀ  لنج  در  فبرسی  بببن  کبربرد  ب آرب  اس،؟  ش ه  آرب  تر  درار،  الابر  
فبرسی اب  اژهسخناوربن  بدشتری  ددزان  قا ،  ب   نسا،  اررانی،  الابرا ،    بببن  هب، 

 برن ؟کبر دی هبی حب ی یشون، را ب استعبره 
بدبن درار آرب  اقعًب در لنجبه  ؟ ب بببن کم ش ه اس،آرب ددزان رالبر، ادب در جبدعۀ فبرسی •

 سبل گذشت  ادب سدر نز لی داشت  اس،؟ 
 آیا میزان بروز غم در زبان فارسی افزایش داشته است؟ •
ترین وقایع سیاسی و اجتماعی نیم قرن گذشته با سه ویژگی خشونت،  آیا ارتباطی بین مهم •

 ادب، و غم و شادی وجود دارد؟ 

تر  هب دثا، اس،  رعنی ارن احسبس ک  گوری جبدع  یشنلبسخ ابت اری ارن دقبل  ب  ارن لرسش
تر ش ه اس،، در بببن دنعدس ش ه  ش ه، ددزان رالبر، ادب ندز در آن کرتر اب گذشت  ش ه رب غرادن

  ده  یشون،، ادب، غم   شبدی کن   دقبلۀ حبضر نشبن دی  دطبلعۀ حبضر ارن ندت  را تأرد  دی
اب ر ر ادهبی دهم سدبسی   اجتربالی در  النوان یصدص ب  دتأثر  بببنی   اجتربالی، ماون   هبی 

بوده بره لنجبه سبل گذشت   در  لنجبهان    تبررخ  ارن  اب  آرام   کمهبری  رب  سبل ، جبدع   بوده،  حبدث  
اجتربالی  تر ش ن ف بی کلی جبدع  بوده اس،  ارن آرادش  حوادثی ر ی داده، ک  دبحص  آن آرام 

ادبی   غم در بببن ندز کبست   هب اب ددزان یشون،، بیده ؛ رعنی در ارن د ره یود را در بببن نشبن دی
دلد  ری ادهبی یبص سدبسی   اجتربالی، جبدع  یشن  هبری ندز بوده ک  ب ش ه اس،  ادب د ره 

بور کلی باوردم،   ادب   غرادن ش ه   ارن  رژگی در بببن ندز دنعدس ش ه اس،  اگر بش ه رب بی
ایدر، سدر یشون،، بی د  دهۀ  در  فبرسیح اق   در جبدع   اس،  ادبی   غم  بوده  بببن صعودی 

کن   در بخش د م دقبل  تعررف  گدری را دست ل دی آر  ارن نتدج  هب   آدبرهبری ک  در اداد  دی داده 
ارن دطبلع  در لی ربفتن م    ارم تب دشخص شود دریود اب ادب، یشون،   غم در بببن را ارائ  کرده

کندم برای تعددن یشون،، ادب   غم دنابل  ارم  هرچندن در هردن بخش دشخص دی یصبئصی بوده 
تعادرهب،  هب   حسنهبی دفهودی، دشواژه هبری دبنن  استعبره هبی بببنی ببر  بود   رژگی م   رژگی

دنفی،  اژه دثا،    الببفی  ببر  بب  احسبس صفب   دفهوم  حب ی  صور  هبی  یطبب  ب     هبی 
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دی رژگی دشخص  را  دتن  یشون،   غم  ادب،  ددزان  ک   ارن  هبری هستن   در  ک   دفبهدری  کنن   
دی قرار  بررسی  دورد  حوبۀ  لژ هش  رک  درک  اب  اس،  الابر   استعبره،  اس،:  قرار  ارن  اب  گدرن  

ب  ب دفهودی  استعبره حوبۀ دفهودی  صور  رک حوبۀ دفهودی درار   در  ب   الابر  سبده،  »الف« 
شود ک  دنزلۀ حوبۀ دفهودی »ب« اس،  بنببرارن، استعبرۀ دفهودی اب د  حوبۀ دفهودی تشدد  دی 

دهی دنسجم  تجرب   شود  حوبۀ دفهودی هر نوع سببدبندر آن رک حوبه توسط حوبۀ درار درک دی 
ش م  ررخی،  شنبسی تبابلحبظ بببن(  263-269:  1383االتقبد صفوی )(؛ ب 4:  2010،  1اس، )ُکو 

درار دتغدر دورد بررسی ارن لژ هش دشواژه  شود    جودآد ن  کلرب  ج ر  دی استعبره دوجب ب 
هب  ای اب کلر هب رب دجروال ( لرهدزۀ کمدی رب دشواژه را هرۀ کلر 40:  2006)  3  بوررج  2الناس،؛  

دنفی هستن ، اشبره  دانن  ک  ب  دفبهدم   االربلی ک  در رک جبدع  درنوع رب دارای ببر دعنبری  دی 
کنن  ک  افراد جبدع  بب توج  ب  نوع رابط    درجۀ نزدردی  ( النوان دی 2015)  5   ار   4نورببی کنن    دی 

کنن  دثم اسم  هبی اجتربالی اب النب رن دختلف یطبب استفبده دیب  رد رار، نوع ال ور، در گر ه
هبی  بب  غدررسری      ک  صور  کومک در دقبب  نبم یبنوادگی، ضربرر د م شخصی رسری در دق

 شود یطبب نبدد ه دی 
توان ددزان یشم، ادب   غم در کبربرد بببن را سنجد ؟ برای ارن کبر ندبب ب  بررسی  ادب اب کجب دی

هب، هربن لددرۀ بببنی اس، ک  در ارن لنج ده  تولد  ش ه اس،   هبی بببنی اس،  دنظور اب دادهداده 
گر  ش ه برای ارن دطبلع  تبح ی ک  اددبن داش، دتنوع انتخبب ش ه اس، تب نربربنتهد  لددرۀ بببنی  

هبی سدنربری،  بببن بادعی  دورد استفبده در جبدعۀ بببنی ببش   ارن لددره شبد  دتون دطاوالبتی، فدلم
تران داستبن سخنرانیهب،  ادادۀ  هب،  در  ک   اس،  دشبب   دوارد  ایابر    سدبسی،  دقبدب   دقبل   هبی 

تفصد  دعرفی ش ه اس،  اب هر ده  ددزان تقرراًب برابری داده انتخبب   تحلد  ش ه اس،   ددزان  ب 
هبی  ش ه شبد  فدلمهبی انتخببکبربرد یشم، ادب، غم   شبدی در آنهب دقبرس  ش ه اس،  داده

تران هبی سدبس،هب، سخنرانیهب، ر بنبد سدنربری، داستبن اد اران    بوده  س،  در بخش سوم  هب 
هب اب ارن لددره ندز  بور اجربلی لددرۀ بببنی دورد دطبلع  دعرفی ش ه   نحوۀ استخراج دادهدقبل  ب 

 شرح داده ش ه اس،  
ارم  هب ایتصبص دارد  در ارن بخش براسبس هر ده ، دشخص کردهبخش مهبرم ب  تحلد  داده

 
1. Z. Kövecses          2. K. Allan 

3. K. Burridge          4. C. Norrby 

5. C. Wide 
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(   غم   شبدی ب  م  ددزان اس،  هرچندن  ادبیدر لددرۀ دورد دطبلع  ددزان یشون،، ادب )رب بی
ده  سدر یشون،، ادب   غم ماون  بوده اس،  در م   ش ه نشبن دیهبی استخراجدر نهبر، داده

ای بربد بوده اس،   سدر ارن د   رژگی در جبدع  ماون  اس،؟ صعودی ای کم   در م  ده ده 
هب  ارن د   رژگی کرتر رب بدشترن ؟ دثًم فدلمهبری  اس، رب نز لی؟ اب ددبن لددرۀ دوجود، در م  بخش

هبی سدبسی مطور؟   ب  هردن ترتدب سبرر  ترن ؟ سخنرانیترن ؟ دؤدبهب یشندر دقبرس  بب داستبن
هبی دختلف  توان سدر یشون،، ادب   غم   شبدی را هم در ده هبی لددره  ب  ارن ترتدب دیبخش

 دقبرس  کرد   هم در ژانرهبی دختلف 
گدری اس،  در ارن بخش سعی ش ه ارتابط بدن ری ادهبی سدبسی لنجم ندز بحث   نتدج   بخش

  اجتربالی دهم هر ده    ددزان تأثدر آنهب بر بببن، اب حدث یشون،   ادب، بحث شود  ارن بحث  
شود   بببن هر جبدع  دتأثر اب ری ادهبری اس، ک  در جبدع   ده  بببن در یأل تولد  نرینشبن دی

ده    الات  هش اری ندز هس، بر ارند  حس الرودی دردم درس، اس،   کبربرد بببن فبرسی ی رخ د
 ادبی   غم سدر صعودی لد ا کرده اس،  اب حدث یشون،، بی

 در زبان   ی خشونت، ادب، غم و شاد    2
ههبی ببهبنی ندز دارنه   دعرواًل دهب اب شههدوۀ ههبی رفتهبری، جلوه یشههونه،، ادب   غم، الم ه بر جلوه 

ههبی یطهببی که  بهب آنههب د سههتهبن   افراد درار را  برنه ، صههور  کهبر دیبدن افراد، کلرهبتی که  به ف حر
هبی دفهودی ک  بر بببنشههبن کنن    اسههتعبره بنن ، صههفب  یشههن رب نردی ک  اسههتفبده دیصهه ا دی
ادب، غرادن اسهه، رب شههبد رب  کندم ک  آرب ا  فردی دؤدب اسهه، رب بیشههود؛ ق ههب   دیجبری دی

ند  االن الصههابنی اسهه، رب آرام  در اقع ادب، یشههم، غم   شههبدی بدش اب آند  دفهودی رفتبری  ار
 ببشن ، دفهودی بببنی هستن  

برای بدبن یشم، دبنن  سبرر الوابف )هرچون غم، شبدی، نفر    نظبرر آن(،   ادب، بببن ابزار  
قرار دی ایتدبر سخناوربن  در  استفبدختلفی  نبسزاگوری    دثًم  بدبنار یشون،،  ده    الفبظ  اب  ده 

توان  اب صفب  دتفب تی استفبده کن ، ک  بریی اب آنهب  ابزاری برای بدبن یشم اس،  هرچندن فرد دی
ادب، صور   دورد  در  رب  نرم   بریی صفب   تو، شرب،  صفب  یشن هستن     )دبنن   هبی یطبب 

چندن در دورد غم   شبدی ندز ادبی را القب کن   هرتوان  ادب رب بی البلی( دی البلی، ح ر  جنبب
اشبره دی دفبهدم  ارن  ب   دستقدرًب  ک   اشک   گرر ، کلربتی  بر حبالتی هرچون مهره،  کنن   الم ه 

نشبن غرادن(،  یوشحبلی    نبراحتی،  دهم)هربنن   شبر   ادب  هستن    احسبسب   ارن  تررن  دهن ۀ 
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تعبرۀ دفهودی اس،  استعبرۀ دفهودی  ده ، اسابزاری ک  بببن برای ارن دنظور در ایتدبر فرد قرار دی 
بببن  ارکبن  اب  در  ردی  ددتب الر ه  اب س   ردی  ب   گذشت   دهۀ  در س   ک   اس،،  شنبیتی شنبیتی 

شنبسی شنبیتی بر ارن ندت   : فص  ا ل(  در بببن1383شنبسی تا ر  ش ه اس، )دبدردق م،  بببن
  )دبنن  بدبن، الوابف، د ستی    شون هب تجبربی ک  دستقدم درک نریشود ک  دب انسبنتأکد  دی

تواندم اب آنهب درربفتی دستقدم داشت  ببشدم   الدنی  کندم ک  دینظبرر آن( را براسبس تجبربی درک دی 
بدبن درار، دفبهدم انتزاالی  کندم  ب الابرتی دفبهدم انتزاالی را براسبس دفبهدم الدنی درک دیهستن   ب 

شون ؛ بببن درک دفبهدم انتزاالی برلبرۀ  بن ی دیالدنی سببدبنگدری اب دفبهدم  در ذهن انسبن بب بهره 
دب نشبن دی  ب   را  اب  13:  1393دهن ،  ده  )راسخدفبهدم الدنی  ارن ترتدب درک جسری یود  ب     )

کندم   دهدم   دثًم اب بدبن »لدش ر « صحا، دیبع ی را ب  تجربۀ یود اب بدبن نسا، دیف بی س 
شورم رب  الی اس، ک  برای درک   بدبن آن ب  دفهوم الدنی ددبن دتوس  دی در اقع، بدبن دفهودی انتزا 

کندم  ارن نظرر ، نظررۀ استعبرۀ دفهودی نبم دارد  برای بدبن دفهوم شبدی »اب لر اب کردن« استفبده دی
( دطرح ش   آنهب النوان کردن  ک  بریمف نظر  1980)  2  جبنسون   1ک  نخستدن ببر ابسوی لددبف 

بدبن، استعبره فقط رک  رژگی سادی بببن ادبی ندس،، بلد  تفدر   ذهن هم دارای دبهد،    رارج تب آن 
استعبری اس،؛   اب ارن ر  بببن ر بدره ندز ب  هربن ددزان استعبری اس،  استعبره   دجبب د  ندر ی  

را الابرتی، ذهن استعبری اس، ک  بببن ندز استعبری اس،  ب  هردن دلد  آن  تخد  دب هستن    ب 
هبی  استعبرۀ دفهودی، در تقبب  بب استعبرۀ بببنی نبدد ن   در نظررۀ استعبرۀ دفهودی، دب دفبهدم حوبه 

براسبس دفبهدم حوبه  را  دب  کندم  در اقع، شد هبی الدنی درک دیانتزاالی  گدری سبیتبر دفهودی 
هبی د   ژگیحبص  نابش، بدن د  حوبۀ الدنی   انتزاالی اس،  دنظور اب نابش،، تطادق بریی  ر

ان   دثًم در جرم  برر، برای بدبن  حوبۀ شنبیتی اس، ک  در قبلب استعبره ب  هر رار نزدرک ش ه
 یشون، ک  دفهودی انتزاالی اس،، اب دفبهدم الدنی استفبده ش ه اس،:

 گدرد  رحدم یرکچی آتش دی   1
 ُگر گرفتم    2
 تد  کنم  ارن قلب را ببر  اب سدن  بدر ن بدشم   تد   3

ان   بب ارند  در ارن هب جرم  ر بدرۀ بببن هستن ؛ ک  اب لددرۀ ارن لژ هش استخراج ش هارن نرون 

 
1. G. Lakoff          2. M. Johnson 
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جرم  ب  »یشهون،« اشهبره شه ه اسه،، ادب در هر سه  دورد بب اسهتفبده اب حوبۀ دعنبری دراری ارن 
در دورد ( بب اسههتفبده اب حوبۀ دعنبری »آتش«  2(   )1کبر صههور  گرفت  اسهه،  دثًم در جرم  )

دهن  ک  دب حوبۀ انتزاالی »یشهم« را براسهبس  هب نشهبن دی»یشهون،« صهحا، شه ه اسه،  ارن دثبل
ده   کندم  ارن درک اسههتعبری اسهه، ک  یود را در بببن ندز نشههبن دیحوبۀ الدنی »آتش« درک دی

استفبده  ( ندز بدبنار دفهوم یشون، اس، ادب برای بدبن آن اب حوبۀ الدنی »بریورد فدزردی«  3جرلۀ )
شههنهبیتی دارای بندهبنی  انه ، در دره گهبه  ههبری ر بدره ( که  جرله 3( تهب )1ههبی )شههه ه اسههه،  جرله 

گبه دب شهه هاسههتعبری دهن   ان    الاوی حبکم بر ذهن دب را نشههبن دیان ، بخشههی اب دانش نبیودآ
ندسه،، بلد   ربط ب  ان رشه   ( قلرر  اسهتعبره، دح  د ب  بببن   بی1980ابنظر لددبف   جبنسهون )

سهرتبسهر بن گی ر بدره را، ن  فقط در الرصهۀ بببن بلد  در حوبۀ ان رشه    الر ، دربرگرفت  اسه،    
تر، دب فقط اسهتعبره را بر بببن جبری  الابر  سهبدهنظبم دفهودی دب دبهدتی داتنی بر اسهتعبره دارد  ب 

بدن د  حوبۀ دفهودی اسهه،:  ربفت   ان رشههدم  اسههتعبره، نابشهه،  سههببدبنگون  دیکندم، بلد  آننری
حوبۀ دا أ   حوبۀ دقصهه   رعنی »حوبۀ دقصهه  حوبۀ دا أ اسهه،«  دثًم »یشههون، آتش اسهه،«  

یواهدم درببرۀ آن صحا،   اقع دیبن ی اس،  رعنی ابت ا حوبۀ دقص ، ک  ب ای اب ارن صور  نرون 
شهود دقصه  اشهبره دی هبی حوبۀ اسهبس آن ب   رژگیشهود، سهرس حوبۀ دا أ، ک  برکندم، آ رده دی

(  دهم ارن اسه، ک  ارتابط ارن د  حوبه فقط در سهطح بببن ندسه، بلد  در سهطح  1993)لددبف،  
صههور  بندم، بلد  ب صههور  اسههتعبری حرف نریشههنبی، رب ادراک دفهودی قرار دارد  دب فقط ب 

انتزاالی براسههبس   هبیسهببی  حوبه بور یمصه ، اسهتعبرۀ دفهوم کندم  بنببرارن ب اسهتعبری فدر دی
شنبسی شنبیتی اس، )لددبف  هبی الدنی اسه، ک  هربن اصه  بندبدی استعبرۀ دفهودی در بببنحوبه 

هب را النوان دراتای اب حوبه ( سهلسهل 46: 1991)  3دبرر  هون   2، کم دی1(  هبرن 1990  جبنسهون،  
 شود:کنن  ک  اب راس، ب  مپ اب ددزان الدنی بودن آنهب کبست  دیدی

 شخص)اال بی ب ن( < شیء < فعبلد،    ضعد، < ددبن < بدبن < کدفد،

صور  استعبری بهره  تر ب دادن دراتب انتزاالیتر برای نشبنتوان اب دفبهدم الدنیبر ارن اسبس، دی
توان اب حوبۀ ددبن بهره برد )نغزگوی کهن  دادن حوبۀ بدبن ک  انتزاالی اس،، دیبرد، دثًم برای نشبن

 (  59: 1393  دا ری، 
 
1. B. Heine          2. U. Claudi 

3. F. Hünnemeyer 
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النوان »رفتبر اجتربالی دؤدببن « در رک فرهنگ توان دفهودی ثبب، درنظر گرف،   ب ادب را دی
النوان اصول دتع دی برای ارتابط اجتربالی دؤدببن  بب دراران  توان ادب را ب النوان کرد  هرچندن دی

دحترم  ابجرل   اس،؛  دتفب    درار  فرهنای  ب   فرهنای  اب  ک   کرد  ب بدبن  بودن،  خشن هبودن، 
(  افراد بربدی ب  دفهوم ادب در بببن 60:  1996،  1بودن   دلسوببودن نسا، ب  دراران )رول فر تن

دیلردایت  ددبن  ارن  اب  ک   ) ان   رول  هرچون  افرادی  برا ن1996توان  لورنسون  2(،    3  (1978  ،)
 ( را نبم برد  2008) 5(،   بوسفدل 1967) 4گبفرن

ان  ک  برلبرۀ  ر ن ، جرم  البدی   ر بدره کبر دیز ک  برای بدبن ادب ب ( ند6( تب )4جرم  )
 ان : استعبرۀ دفهودی شد  گرفت 

 لشم   لدلدش ررخت    4
 سگ لبسویت  ا د     5
 رگی اس، آدم بی  6

ادبی   ببادبی اشبره دارن  ادب در هر س   در جرم  ببال در حوبۀ ادب، هر س  دثبل ب  دفهوم بی
دادن بدبن ارن دفبهدم اب حوبۀ دعنبری دراری استفبده ش ه اس،  در جرلۀ ا ل برای نشبندورد برای  

بدبن درار  ده    ب ادبی را نشبن دیدفهوم »لدرش ن« اب حوبۀ دا أ »حدوان« استفبده ش ه اس، ک  بی
بدبن   بن ی اس، ک  »انسبن حدوان اس،«  در نرونۀ د م ندز حوبۀ دا أ »حدوان« برایبب ارن صور  

ان رش ، فرد دراری را یطبب  کبر گرفت  ش ه اس،   فرد بب ارن دفهوم ک  در ذهنش ب  آن دیادبی ب بی
بدبن درار، دنظور اب  شود  ب ادبی بب کبربرد حوبۀ »شیء« درک دیکن   در دثبل سوم ندز دفهوم بیدی 

ن ارد   بی ارن دثبل مدزی اس، ک  جبن  در  بن ی »انسبن شیء  ر  توان صورگ اس،   دیشیء 
ادبی استفبده ش ه هبی فوق اب دفهودی الدنی برای بدبن بیاس،« را برای آن بدبن کرد  در هرۀ دثبل

 اس،  
دثبل )در  نرون 7-9هبی  ندز  بدبن غم   شبدی دشبه ه (  برای  بببن  ر بدرۀ  اب جرم   هبری 

 دفهودی هستن :  هبیشود  در ارن جرم  ندز دانبی بدبن ارن د  دفهوم استعبره دی 

 
1. G. Yule          2. P. Brown 

3. S. Levinson         4. E. Goffman 

5. D. Bousfield 
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 دنو ضبرع کردی دهن س، بن گی دنو نببود کردی    7
 گدره بدنم دلم دیدن جبی یبلی جمل را دی  8
 ارن هرۀ بن گی دن  آقب، بن گی دنو ب  دن دادرن    9

گرفتن اب حوبۀ دا أ » ررانی   ظرف« النوان شه ه اسه،  بب  در د  نرون  ا ل حوبۀ دقصه  غم بب بهره 
که  »غم  ررانی اسههه،«   »غم ظرف اسههه،« ارن دفهبهدم انتزاالی بهب  بنه ی  توجه  به  ارن صههور  

انادز  ان   » ررانی« ابجرل  دفبهدم الدنی اسه، ک  در نظر انسهبن غمهبی الدنی بهتر درک شه هحوبه 
کن   »ظرف« ندز دفهودی اس،   ب  هردن دنظور انسبن ندز برای بدبن غرش اب ارن حوبه استفبده دی

گرفتن اب ارن دفهوم الدنی  گرفتای آن نبیوشههبرن  اسهه،   درنتدج  بهره الدنی اسهه، ک  ک رشهه ن رب  
ای اب شهبدی آ رده شه ه اسه،  در ارن دثبل  ( نرون 9کن   در دثبل )برای بدبن غم ب  انسهبن کرک دی

تررن دفهوم شههبدی برای انسههبن رعنی »بن گی« برای بدبن یوشههحبلی فرد بهره گرفت  شهه ه  اب ب رهی
 کنن ۀ شبدی اس، رن ه ف فرد   درنتدج  بدبنتراس،  بن گی دهم

ب  ب لس  دب  بررا  اس،  استعبری  بببن  گف،  ببر   کلی  دیبور  استعبری  ان رشدم   صور  
هبی دفهودی در دبهد، ارتابط دب بب جهبن  اقعی قرار دارن ، رعنی بندبنی تجربی دارن   ادب استعبره 

بببن ترش ن جبدعۀ فبرسی ترش ن رب غرادنبادترش ن، بی م  ربطی بدن استعبرۀ دفهودی   یشن
لددره  دارد؟  قتی  داده جود  اب  دیای  بررسی  را  ده   لنج  در  فبرسی  بببن  فرا انی  هبی  کندم   

شود ارن جبدع   آ ررم، دشخص دیدس، دیادبی را ب هبی بدبنار یشم، غم   شبدی رب بیاستعبره 
کبر برده اس،   هبری کرتر ب بی را بدشتر   در م  د ره ادهبی یشم، غم   بیهبری استعبره در م  د ره 

ان    درنتدج  جبدع   تر ش هادبتر رب بیتر، غرادنلحبظ شنبیتی افراد یشنفرا انی ببالتر رعنی ب 
 تر ش ه اس،  در بخش بع  لددرۀ دورد استفبده دعرفی ش ه اس،  ادبتر رب بیتر، غرادنیشن

 پژوهش   ۀ کر ی پ    3
ی  دورد بررسهی در ارن لژ هش شهبد  دتون کتای   شهفبهی اب لنج دهۀ گذشهت  اسه،  در لددرۀ بببن

هب،  داسههتبن هبی سههدنربری، فدلم سههدبسههی،  دقبدب  ارن لددره دوارد برر  جود دارد: سههخنرانی
ارم تب بتواندم سههدر کبهش رب  را اب لنج دهۀ گذشههت  انتخبب کرده هبداده هب تران  هب، ایابر  ر بنبد 

ادبی را بررسههی کندم  در هررک اب ارن لنج ده  رک اتفبق سههدبسههی    افزارش یشههون،، غم   بی
اجترهبالی شهههبیص ر ی داده اسههه،: دههۀ لنجهبه )انقمب(، دههۀ شههصههه، )جنهگ(، دههۀ هفتهبد  

سهبئ  انتخببب (   دهۀ نود )االت ال   تحررم(   )سهببن گی   اصهمحب (، دهۀ هشهتبد )دهر ربی   د
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در اقع مون فرض بر ارن اسه، ک  ارن ری ادهبی سهدبسهی   اجتربالی بر ف هبی فرهنای   بببنی 
 بن ی صور  گرفت  اس، جبدع  تأثدرگذار هستن ، ارن تقسدم

ر ده  س   هب، اب ههب در دورد هر بخش ب  ارن صور  بوده اس،  در دورد فدلمشدوۀ انتخبب داده
فدلم لرفر ش اب لنج دهۀ دورد بررسی   15فدلم اب بدن ده فدلم لرفر ش انتخبب ش ه اس،  درنتدج ، 

فدلم ارن  فر ش  ددزان  الات   ک   ش ن ؛  کبرشنبسی  برگزر ه  نظرا   ندز  درددی    اقابل  براسبس  هب 
ان   رن ددزان مبپ را داشت هب، اب هر ده  س  ردبن را ک  ببالتر  در بررسی ردبن1هب بوده اس، کبرگردان

کردرم  ر بنبد 2انتخبب  دطاوالب ،  بررسی  در  ب    را  کدهبن  ابمالب     آرشدو  هبی  داشتن  دلد   
تررن  هبی دنتخب ر بنبد ، دهمهبی لرتدراژ انتخبب کردرم  در شربره النوان ر بنبد سبل    ب لنجبه

 ، دورد بررسی قرار گرف،  اب هر ده  یار، النب رن رب درصور   جود، ربدداش، سردبدر   سردقبل
صور  تصبدفی برگزر ه ش  ک  در دجروع، در بی لنج ده ،  ر بنبد    اب هر سبل رک شربره ب  10

لنجبه شربره اب هر ر بنبد   اکب ی ش ن   بخش درار لددرۀ ارن لژ هش را سخنرانی دقبدب  سدبسی  
د   ررهبی  ق، قا  اب انقمب اسمدی ب  بهبی نخس،گدرد  در هردن راستب، سخنرانیدربردی 

( ب  بع  اب هر  1357)بع  اب انقمب اسمدی سبل  60بدس، دقدق  دورد بررسی قرار گرف،  اب دهۀ 
سخنرانی اب  دقدق   بدس،  ح اق   اب  ده   ددبن  ارن  در  ش ن    بررسی  جرهور  ق،  رؤسبی  هبی 
ارم  برای بررسی لوشی کردهان  مشمسبل در ارن دنصب بودهسخنرانی رؤسبی جرهوری ک  برر رک
تر  ارم  ارن آرشدو در دهۀ انقمب کمهبی یاری استفبده کردهایابر ندز اب آرشدو ص ا سدرب   شاد 

هبی بع  ارن دق ار ح اق  سی دقدق  اس،  در بود   بدس، دقدق  ب  یود ایتصبص داد، ادب در ده 
کثر   ردرم ب  ارن الل، ک  در ارن نوع دوسدقی، ب  نظر ک هب اب دوسدقی کمسدک صرف گزرنش تران 

شبه  کبربرد دتون دنظوم اب شعرای قر ن دختلف هستدم  بنببرارن اب هر ده  فهرس، یوانن گبن 
هبی آنهب را اب  بور تصبدفی تران هبی دتفب   را اب دوتور جستجوی گوگ  استخراج کردرم   ب تران 

تران  دورد بررسی قرار گرف، ک  تع اد ک     20روع، اب هر ده   تبرنربی رادرو جوان برگزر رم  دردج
 

هبدون، الر س، دبدر، دالن، داررۀ ددنب، رگابر، تنانب، نبی ا یورشد ،  هب، کن  ، سوت ان  اب: گوبنش ه الابر هبی بررسیفدلم   1
، یبن  د س، کجبس،، اب کری  تب رارن، رک  143آن سوی آتش، لدم، شوکران، ب  رنگ ارغوان، د ئ ، استراح، دطلق، شدبر  

 تد  نبن، االتراض، الدنک د دی، ر سری آبی، ارتفبع لس،، درببرۀ الی، ج اری نبدر اب سدردن، نهنگ النار، فر شن ه، ببرک   
هایش، دایی جان ناپلئون، سمفونی مردگان، زنان بدون  چشم ها،جای خالی سلوچ، همسایهان  اب:  ش ه الابر هبی بررسیردبن   2

ها، کافه پیانو،  نوایی شبانه ارکستر چوبکنم، همها را من خاموش می، کشتی پهلوگرفته، چراغ62مردان، زمین سوخته، زمستان  
ها، دختر شینا، آفتاب در  آرام، شطرنج با ماشین قیامت، دا، نامیرا، ته خیار، آدمباغ مارشال، روی خداوند را ببوس، یک عاشقانۀ  

   حجاب و آن بیست و سه نفر 
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 تران  اس،  100ش ه هبی بررسیتران 

 ها داده   ل ی تحل    4

هب را براسبس س  دوضوع یشون،، ادب، غم   شبدی  آد ه اب تحلد  دادهدس،در ارن بخش نتبرج ب 
نرودارههبری که  لنج دهه  را بهب رده رار دقهبرسههه   ههب را براسهههبس  کندم  در هر بخش دادهبررسههی دی

 شون  صور  تجردعی ارائ  دیصور  تفدددی   هم ب هبی حبص  اب لددره هم ب کندم   دادهدی

 خشونت    1- 4
هبی دورد بررسهی،  هبی دربوط ب  سهدر یشهون، در ده البم اسه، لدش اب لردایتن ب  تحلد  داده

هبی برر اب لددرۀ دورد بررسهی  لژ هش اب دنببع لددره ذکر شهود  دثبلهبری اب ارن بخش اب ابت ا دثبل
 بوده   استعبرۀ دربوط ب  آن لس اب هر دثبل ذکر ش ه اس،:

 : یشون، رفتبری حدوانی اس،(1394ا ن ب  دعنبی  اقعی ر  کل  یره )کدبری،   1
 : یشون، دبنع اس،( 1365ببب یون جلوی مشبشو گرفت  )تقواری،   2
 : یشون، ظرف اس،( 1354 ه   ش    لل، ندردم )کدردبری،  تب کفرم درندود  3
 : یشون، بریورد فدزردی اس،(  1357 قتی آدم برر هر  مدز بده ببش  )اللوی،   4
 : یشون، حرار  اس،( 1379مهره سبر  برافر یت  ش  )دستور،    5

فدلم  در  را  بدبن یشون،  برای  بببنی  ابزار  فرا انی  اداد   ر بنبد در  داستبنهب،  صور   ب   هبهب   
کبررفتۀ بدبنار یشون، اس،  نرودار هب   صفب  ب هب براسبس استعبره ارم  ارن دادهنرودار نشبن داده 

 ده  هبی دورد بررسی نشبن دیهب را در ده ( سدر کبربرد ارن ابزار بببنی در فدلم1)
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 ها سیر خشونت در فیلم -1نمودار 

هب در دهۀ  هبی نرودار دشههخص اسهه،، کرتررن ددزان بدبن یشههون، در فدلمگون  ک  اب دادههربن
ههب سههدر صههعودی به  یود گرفته    در دههۀ نود در هفتهبد بوده اسهه،   اب آن لس ارن  رژگی در فدلم

ه  ارن دهب، نشهبن دیببالتررن ددزان یود در لنج دهۀ گذشهت  قرار گرفت  اسه،  ادب نابهی ب  ر بنبد 
 هب دتفب   بوده اس،  رژگی در ر بنبد 

 

 ها سیر خشونت در روزنامه -2نمودار 

ب ر بنبد  کمهب،  دوارد  بقدۀ  در  اس،،  بوده  جنگ  بدبن  ک   شص،  دهۀ  اب  ب غدر  ددزان  بدش 
توان گف، هب، دیدلد  نظبر  بر ر بنبد ان   ب ردسبنی استعبره   صف، برای بدبن یشون، داشت 

 ارن البد  ببالث ش ه اس، ک  ددزان بر ب یشون، در آنهب من ان تفب تی ندن   نرودار بع ی سدر
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 ده   هب را نشبن دییشون، در داستبن

 

 ها سیر خشونت در داستان -3نمودار 

هب در دهۀ لنجبه بوده اسه،  لس بور ک  اب نرودار لد اسه، بدشهتررن ددزان یشهون، در داسهتبنهربن
افزارشهی ب  یود گرفت  اسه،    اب آن در دهۀ شهصه، کبهش ربفت    سهرس اب دهۀ هفتبد تب نود ر ن  

( نرودار تجردعی اب 4ددزان یشههونه، در دههۀ نود اب سههه  دهه  لدش اب آن بهبالتر اسههه،  نرودار )
 هبی دربوط ب  یشون، اس،:داده

 

 سیر خشونت در پنج دهه  -4نمودار  

ده  ک  در دهۀ لنجبه ارن ددزان در نرودار کلی  یشههون، اب دجروع لددرۀ دورد بررسههی نشههبن دی
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ببالتررن ح  قرار داشههت  اسهه،  رعنی یشههونتی ک  در دهۀ دنجر ب  انقمب بوده اسهه، ددزان ببالری  
 بوده ک  در دهۀ شهصه،، بب  جود جنگ، کرتر شه ه اسه،  ادب دهۀ هفتبد   د ران اصهمحب ، اب ارن

گون  ک  اب نرودار  تر بوده   یشون، بببنی  کرتری تجرب  ش ه اس،    هربنهب آرام ددزان اب هرۀ ده 
ده  در هبی هشهتبد   نود شهبه  افزارش یشهون، هسهتدم   ارن ادر نشهبن دیلد اسه،، د ببره در ده 

افدبر الرودی د  دهۀ گذشههت  جبدعۀ اررانی ددزان ببالری اب یشههون، را تجرب  کرده اسهه،  لس اگر 
 کن  هبی بببنی آن را تأرد  دیان ، دادهتر ش هببق،تر   کمارن درربف، را دارد ک  دردم الصای

 ادب    2- 4  
ادبی( در بببۀ بدبنی لنجبه سبل ایتصبص دارد  در ارن بخش د م لژ هش ب  بررسی سدر ادب )رب بی

دهن ه ال م  جود ادب   نشههبنادبی کهبی بیبخش سهه  دتغدر صههور  یطبب، دشههواژه   اسههتعبره 
 شود هبری اب ارن بخش ارائ  دیان   در ابت ا دثبلهستن ، دورد دطبلع  قرار گرفت 

 : انسبن حدوان اس،( 1354بن  )کدردبری، م  ُسّری بددن دی   1
 : دشواژه( 1354درده شور مشبتو باره )گل ،    2
 : انسبن حدوان اس،( 1368دث  یر تو گ  دون ن )دهرجوری،   3
 : انسبن دستابه اس،( 1378کردن )کدردبری، ص ادونو یف   4
 : صور  یطبب دنفی(1373االتربد،  کبر  کبرگر )بنیکسبن دهبتی، بی  5
 : دشواژه( 1379تف ب  ذا  ل ر   دبدر بن سرتق )اددنی،   6
 : انسبن حدوان اس،( 1350باد، باده یواستابری کنم )لزشکدیتر  را برای گرگ  7
 : انسبن آلودگی اس،( 1358آببدی، )د ل، ترهاب ُگ  سگ هم نجس  8
 : صور  یطبب دنفی( 1358آببدی، دبلد ه )د ل،ربند  لبم     9

 : دشواژه( 1368لور،  دهن نجس، را ببب کن )لبرسی  10
 : انسبن درده اس،(1374جوادی، دث  دردۀ اب گور بریبست  )حبج سد   11
 بن حدوان اس،(: انس70هب تودهنی بزنی )ر بنبد  ابمالب ، ده  کلف،ب  گردن  12
: صور  یطبب  70دبن ه )ر بنبد  ابمالب ، ده   االرض،  لارد القبدفس  فی  13

 دنفی(
 : صور  یطبب دنفی(70گران، نبلبکبن، دجرم یطرنبک )سخنرانی ده  فتن   14



101 
  1۴00، پاییز و زمستان 10/ 17شناسی،  زبان و زبان 

 
بررسی سِیر خشونت ...  زبان؛ ۀنیجامعه در آ  

 

 : دشواژه( 70 ار    حشی )ترانۀ دهۀ دروان    15
 : صور  یطبب دنفی(1394یبنربن  الرلی )کدبری، کش بیدرتدد  آدم   16
 : انسبن آلودگی اس،( 90لراکنی )حرف دردم( )سخنرانی دهۀ  لجن  17

بور ک  اب نرودار  هبی سدنربری دشخص ش ه اس،  هربنادبی در فدلم(، سهدر بی5ابت ا در نرودار )
رسه  نظر دیالابرتی ب ان   ب توجهی داشهت هب اب دهۀ لنجبه تب نود سهدر صهعودی قبب لد اسه،، دشهواژه

ت ررج ررخت  اسه،   کًم اب دهۀ انقمب ب  بع   هب )رب کلرب  تببو( ب م   دشهواژهقاح اسهتفبده اب دشهنب
ای  دمحظ هبی دهۀ نود جهش قبب هب در فدلمهب استفبده ش ه اس،  کبربرد دشواژهراحتی در فدلمب 

هبی شهصه،  هبی یطبب دنفی در ده ادبی   صهور  هبی بیداشهت  اسه،  دردقبب ، کبربرد اسهتعبره 
فتبد ب  کرتررن ددزان یود رسهد ه اسه،، ادب د ببره اب دهۀ هشهتبد ب  ارن سهو سهدر صهعودی داشهت     ه

 اس،   در دهۀ نود ب  سطح ببالتری رسد ه اس، 

 
 ها ادبی در فیلمسیر بی -5نمودار 

هبی یطبب در ادبی   صهور  هبی بیاسهتعبره هب،  ده  هر سه  دتغدر دشهواژه( نشهبن دی6نرودار )
هبی دهۀ لنجبه در ببالتررن ددزان قرار دارن   شهبر  دلد  ارن ادر در ارن بوده اسه، ک  سهبنسهور  داسهتبن

هبی قا  اب انقمب کم بوده   دح  د ب  سهبنسهور سهدبسهی بوده اسه،  ارن ادر اجتربالی در داسهتبن
در ک  کرتر شه ه اسه،، هرمن  در دهۀ هفتبد کری بدشهتر  هب لس اب انقمب دلد  سهبنسهور کتببب 

ده    ارن ر ن  شهبر  حبصه  نظبر   هب در دهۀ هشهتبد   نود کبهش را نشهبن دیشه ه اسه،  دشهواژه
 بدشتر بر ارن بخش اب لددره ببش  
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 ها ادبی در داستانسیر بی -6نمودار 

دقبدب  سدبسی لنج ده ، ان کی نسا، ب  ک   لددره دتفب   اس،  در  هبی   ضعد، سخنرانی
هبی  ادبی   صور  هبی بیهب، استعبره ادبی براسبس س  دتغدر دشواژهارن بخش اب لددره، ددزان بی

یطبب  دنفی در دهۀ قا  اب انقمب بسدبر لبردن اس،   اب دهۀ شص، ر  ب  افزارش گذاشت  اس،   
هبی  هب   صور  شود   ر ن  افزارش در استعبره تغدرهب در دهۀ هشتبد در ه دیبدشتررن ددزان ارن د

 هب در ارن ده  سدر نز لی داشت  اس،  شود  لی دشواژه یطبب هرچنبن دردهۀ نود در ه دی
 

 
 ها ادبی در سخنرانیسیر بی -7نمودار 

هبی دختلف  ادبی در ده بور کلی شبه  ر ن  افزارشی ابزار بببنی بی هب ندز ب در لددرۀ ر بنبد 
هبی یطبب دنفی بدشتر  دمحظۀ آنهب لس اب دهۀ هشتبد هستدم  سدر صعودی صور    جهش قبب 

را دی آن  دلد   اس،   درار  دورد  د   تنشاب  ایدر توان حبص   د  دهۀ  در  اقتصبدی  هبی سدبسی   
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 انس، د

 
 ها ادبی در روزنامهسیر بی -8نمودار 

ههبی ایدر دورد توجه   یصههوص در دهه ارم که  به ههب لردایته ادبی در ترانه ( به  سههدر بی9در نرودار )
ادبی در لنج بور ک  اب نرودار لد اسه،، هرۀ دتغدرهبی بیبسهدبری اب افراد جبدع  بوده اسه،  هربن

هبی یطبب ان کی در دهۀ نود کبهش  دهن    در ارن ددبن تنهب صهور  سهدر افزارشهی را نشهبن دیده  
 ان  ادبی در ببالتررن ددزان لنچبه سبل قرار گرفت هبی بیهب   استعبره داشت   لی دشواژه

 
 ها ادبی در ترانهسیر بی -9نمودار 

( نربربن اسهه،  ارن 10ادبی در لنجبه سههبل گذشههت  در نرودار )هبی نشههبنار سههدر بیددبنادن داده
ادبی در دهۀ لنجبه در ببالتررن ح  یود قرار داشهت  اسه،   لس اب ده  ک  ددزان بینرودار نشهبن دی

هب    داسههتبنانقمب   بب توج  ب  تغددر گفتربن جبدع    االربل سههبنسههور در بریی اب ژانرهب )دبنن  
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تررن سهطح قرار دارد  ادب اب دهۀ هفتبد تب نود د ببره نرودار  هب(، ارن ددزان در دهۀ شهصه، در کمفدلم
سهبل در ادبی را در بول مه ده    درنهبر، در دهۀ نود بدشهتررن ددزان بیسهدر صهعودی نشهبن دی

 لددره لنج بخشی شبه  هستدم 

 
 سیر ادب در پنج دهه  -10نمودار 

 غم و شادی    3- 4
بخش آیر لژ هش حبضهر ب  بررسهی سهدر غم   شهبدی در لددرۀ لنج ده  ایتصهبص ربفت  اسه،  در 

 شود:هبری اب ارن بخش ارائ  دیابت ا دثبل

 ، غم درگ اس،(1351دن جون دی کنم تب ا نو بذارم د رس  )بد بری،   1
 : غم دزه ب  )تلخی( اس،( 1392دل ارن بچ  ر  بهرش ندن )آبدبر،   2
 : غم آتش اس،( 1365سوبه )کدبرستری، راستش دن ک  یدلی دلم دی  3
 : شبدی ظرف اس،( 1383یوای ر  راهی نشون، ب م دل،  اش ؟ )تاررزی، دی   4
آن  5 لرسشم  ارن  ب   ب هی  اگر  لبسخ  ندب رد  درد  ب   را  آن  بنشدن     دلم  ب   ک   بور 

 : غم بدربری اس،(1376)ابراهدری، 
 : غم  ررانی اس،( 1378لور،  اب رنگ لرر ه   حبل یراب، هر  مدز  فهرد م )کررم  6
 : غم یوراکی اس،( 1357ارن بن دی ر د   دن ببر  یون دل بخورم )اللوی،   7
: شبدی حدوان  1378لور،  بب لر اب هوالدرب گوری یوددبن هم ببل درآ ره بودرم )کررم  8

 اس،( 
 : شبدی نور اس،( 1358آببدی، ،شبن بخواهی نخواهی ر شن بود )د ل مهره   9
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: غم جراح،  90سوبه جبی بیرب  )ترانۀ دهۀ  ق ر بیم بدی ر  تنم ک  دیتو آن   10
 اس،( 

 : غم شیء اس،( 90ام )ترانۀ دهۀ هبی شدست دن حرف دل  11
 : غم رنگ سدبه/تبرردی اس،( 60هبس، )ترانۀ دهۀ دندبم ک  ب  تبرردی شب  12
 : غم  ررانی اس،( 70بنبد  ابمالب  ده  دادن  ی دب را نببود کرد )ر غم ابدس،  13
 : غم دام اس،( 50ارم )ر بنبد  ابمالب  ده  در ارن ر بگبر گدر کرده  14

هبی لنج ده  دشخص ش ه اس،  هر د  نرودار اب دهۀ  ( سدر غم   شبدی در فدلم11در نرودار )
نود در ببالتررن    لنجبه تب شص، افزارش ربفت  اس،   سرس در دهۀ هفتبد کبهش داشت  اس،   در دهۀ

گرفت  قرار  ب ددزان  غم  فرا انی  ک   تفب    ارن  بب  اس،  ان   لی  شبدی  اب  بدشتر  توجهی  قبب   ددزان 
( ببالتررن ددزان تفب   ارن د  اس،   نشبن  8ب     41در اقع، فبصلۀ ددزان غم   شبدی در دهۀ نود )

فدلمدی  اب دهۀ جنگ )ده   بدشتر  ارن ده  حتی  ب ( غرا8ب     37هبی  فدلمدن اس،   هبی  الابرتی 
 دهن   سدنربری اب دهۀ هشتبد سدر صعودی غم را نشبن دی

 
 های سینمایی سیر غم و شادی در فیلم -11نمودار 

بور ک  اب نرودار دهن   هربنهب بخش دهری اب لددرۀ بببنی ارن لژ هش را تشدد  دیداستبن
هبی ایدر افزارش داشت  اس،   هربنن   غم ب  ددزان قبب  توجهی در ده ( دشخص اس،، سدر  12)

ترش ن  هبی درار لددره در دهۀ نود در ببالتررن ددزان یود قرار گرفت  اس،   ارن نشبن اب غرادنبخش
در ده  دارد ک   قرار  آن شبدی  دقبب   در  دارد   در جبدع   نوشتبری  ان کی  دتون  لنجبه  هبی هفتبد   

 هبی ارن لنجبه سبل دارای سدر نز لی اس،  ده    در سبرر ده نشبن دی افزارش را 
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 ها سیر غم و شادی در داستان -12نمودار 

تررن ددزان  هبی هشتبد، نود   لنجبه دارای بدشهب در ده هب هستن   تران بخش درار لددره تران 
هبی شص،   هفتبد کرتررن ددزان غم را دارن    ادب شبدی سدر جبلای  ده غم هستن    دردقبب ، در  

توان النوان  ده    دردقبرس  بب نرودار غم دیده   اب دهۀ لنجبه تب نود کبهش را نشبن دیرا نشبن دی
 ده  انادزی را نشبن دیهب ندز ر ن  غمکرد ک  جبدع  در لددرۀ تران 

 
 ها سیر غم و شادی در ترانه -13نمودار 

تأدلی  بخش دراری اب لددره ب  النب رن دطاوالبتی ایتصبص دارد  ارن بخش اب لددره نتبرج قبب 
ده   ددزان غم در د  دهۀ شص،   نود در ببالتررن ددزان اس،  دلد  ببالبودن ارن ددزان  را نشبن دی 

بور ک  اب جنگ تحردلی بر النب رن دطاوالبتی دانس،  ادب هربنتوان اثرا   را در دهۀ شص، دی
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نرودار دشخص اس،، ددزان غم در دهۀ نود حتی اب دهۀ شص، ک  حبص  جنگ تحردلی اس، ندز  
انادز در جبدع  دارد  دهۀ نود دارای بدشتررن ددزان غم بدشتر اس،   ارن نشبن اب افزارش اتفبقب  غم

کنن ۀ اجتربالی    هبی سدبسی   اتفبقب  نبراح،توان دبحص  تنشاس،   افزارش ارن ر ن  را دی 
توان  دهر تأرد ی ببش  دشدم  اقتصبدی در ارن ده  دانس،  سدر شبدی ندز در بول لنجبه سبل دی 

را نشبن نری اب دهۀ بر ر ن  غم در جبدع   شبدی سدر صعودی  نود  آن در دهۀ  ددزان  ده    حتی 
 شص، ندز کرتر اس،  

 
 سیر غم و شادی در عناوین مطبوعاتی   -14نمودار 

یوبی نشبن ده   در توان  سدر صعودی رب نز لی غم   شبدی را در جبدع  ب دطبلعۀ ایابر ندز دی
انادز در دهۀ نود دواج  هستدم ک  حتی ارن افزارش  توجهی اب ایابر غمدورد ایابر ندز بب افزارش قبب 

هۀ شص، ک  شبه   قوع جنگ تحردلی هستدم ندز بدشتر اس،  دشدم  سدبسی   اقتصبدی  اب د
تأثدر ناوده اس،  شبدی ر ن   انادز در جبدع  را افزارش داده اس،   در دورد شبدی ندز بیایابر غم

ک  در ثببتی را اب دهۀ هفتبد تب نود در لدش گرفت  اس،   شبدتررن ایابر را در دهۀ لنجبه شبه  هستدم 
بودن سدر شبدی در  ارن ددبن  قوع انقمب اسمدی در ارن ددزان در ارن ده  تأثدر دارد ادب بب نز لی

 ایابر لس اب آن، شبه  سدر افزارشی غم در جبدع  هستدم  
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 سیر غم و شادی در اخبار : 15نمودار 

هبی لنجبه   هفتبد  ده   ده شبدی را در جبدع  نشبن دی( ددبنادن غم    16  در نهبر، نرودار )
ده    در اقع در ارن د  ده  جبدع  من ان غرادن ناوده  کرتررن فبصلۀ ددبن غم   شبدی را نشبن دی 

ب  ندز  شص،  دهۀ  نرودار اس،   ارن  در  آنچ   ادب  اس،   بوده  غرادن  جبدع   تحردلی  جنگ  دلد  
گدری داشت   د  دهۀ ایدر شبدی کبهش   غم افزارش مشم  تأد  اس، د  دهۀ ایدر اس،  درقبب 

 تر اب مهبر ده  لدش اب یود اس، اس،  جبدع  در دهۀ نود بسدبر غرادن 

 
 سیر غم و شادی در پنج دهه :16نمودار 

 گیری . نتیجه 5
بببن دورد بررسهی قرار سهدر یشهون،، ادب، غم   شهبدی در جبدعۀ فبرسهی در ارن دقبل  سهعی شه 

صههور  تجردعی نشههبن  ( ارن لژ هش هر سهه   رژگی دورد بررسههی را ب 17گدرد  نرودار لبربنی )
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هبی  توان نتدج  گرف، ددزان یشههون، در دهۀ نود نسهها، ب  ده بب توج  ب  ارن نرودار، دیده   دی
بور کلی  شهت    بع  اب دهۀ لنجبه در ببالتررن ح  یود قرار دارد  غم ندز ب هفتبد   هشهتبد افزارش دا

ادبی ر ن  صهعودی داشهت    در دهۀ نود نسها، ب  مهبر دهۀ درار در ببالتررن ح  یود قرار دارد   بی
 یدزهب  ندز لس اب کبهش در دهۀ شص،، اب دهۀ هفتبد ر ن ی صعودی داشت  اس،  تربدی ارن اف،

سههبلۀ ارران، حوادثی ر ی داده ک  در بببن ندز اسهه، ک  در هر د ره اب ارن تبررخ لنجبه حبکی اب آن
یود را دنعدس کرده اسهه،؛ حوادثی ک  دبحصهه  آن رب آرادش ف ههبی کلی جبدع  بوده رب دوجب 
تنش شهه ه اسهه،  ارن ری ادهبی یبص سههدبسههی، اجتربالی، اقتصههبدی   فرهنای هرای در 

توان مندن النوان کرد ک   بور کلی دیان    ب دی جبدع  تأثدرگذار بودهادبی رب غم   شهبیشهون،، بی
بببن اررانی سههدری صههعودی داشههت  اسهه،   هب در جبدعۀ فبرسههیدر د  دهۀ ایدر، هرۀ ارن  رژگی

تر شه ه اسه،، درربف، ادبتر   بیتر، یشهنتر، درربف، البدۀ دردم ک  جبدع  غرادنالابر  سهبدهب 
 درستی اس، 

 

 ادبی و غم در پنج دهه سیر خشونت، بی -17ر نمودا

 منابع 
 ]فدلم سدنربری[  یه بلیط شانس(  1395ابراهدری، دحرود )

   تهران: انتشبرا  ر ببهبن یک عاشقانۀ آرام(  1376ابراهدری، نبدر )
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 انتشبرا  سورۀ دهر    تهران: شطرنج با ماشین قیامت(  1391احر باده، حادب )

 ]فدلم سدنربری[   عروس (  1369افخری، بهر ب )

 ]فدلم سدنربری[   شوکران(  1377افخری، بهر ب )

 ]فدلم سدنربری[   چتری برای دو نفر(  1379اددنی، احر  )

 ]فدلم سدنربری[   ۱۴۳شیار (  1392آبدبر، نرگس )

  ]فدلم سدنربری[ روسری آبی(  1373االتربد، ریشبن )بنی 

 ]فدلم سدنربری[  رگبار(  1351بد بری، بهرام )

 https://ketabnak.com/book/31  زنان بدون مردان(  1368لور، شهرنوش )لبرسی 

   تهران: انتشبرا  صفی اللدشبه  دایی جان ناپلئون(  1350لزشدزاد، اررج )

   تهران: نشر درکز چراغ ها را من خاموش می کنم(  1397لدرباد، ب رب )

 ]فدلم سدنربری[   یک تکه نان(  1383تاررزی، کربل )

 ]فدلم سدنربری[   ناخدا خورشید(  1365تقواری، نبصر )

   تهران: نشر مشر   کافه پیانو (  1388جعفری، فرهبد )

 ]فدلم سدنربری[  دلنسوته(  1356حبتری، اللی )

 ]فدلم سدنربری[  مادر(  1368حبتری، اللی )

 ]فدلم سدنربری[   از کرخه تا راین ( 1371ابراهدم )کدب، حبتری

 ]فدلم سدنربری[   ارتفاع پست(  1381کدب، ابراهدم )حبتری

 ]فدلم سدنربری[  به رنگ ارغوان(  1383کدب، ابراهدم )حبتری

   تهران: نشر الارب بامداد خمار(  1374جوادی، فتبن   )سد  حبج

 را  سوره دهر   تهران: انتشب دا (  1396حسدنی، بهرا )

    رراس، د م، تهران: سر،  شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشیزبان(  1383دبدردق م، دحر  ) 

 ]فدلم سدنربری[  دوئل(  1382در رش، احر رضب )

   تهران، نشر مشر   جای خالی سلوچ(  1358د ل، آببدی، دحرود )

  رراس، د م، تهران: سر،   ها و مفاهیم.شناسی شناختی: نظریهزباندرآمدی بر (  1393دهن ، دحر  )راسخ 

   تهران: انتشبرا  ندستبن کشتی پهلوگرفته(  1396شجبالی، ده ی )
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   تهران: ندستبن آفتاب در حجاب(  1397شجبالی، ده ی )

 ی    مبپ د م  تهران: لژ هشابه فرهنگ   هنر اسمدشناسیدرآمدی بر معنی (  1383صفوی، کور ش )

   تهران: انتشبرا  سوره دهر  دختر شینا(  1397باده، بهنبب ) ضرابی

   تهران،:انتشبرا  نابه هایشچشم(  1357اللوی، بزرگ )

 ]فدلم سدنربری[   آن سوی آتش (  1366الدبری، کدبنوش )

   تهران: نشر ثبلث هاآدم(  1393غمدی، احر  )

 [ ]فدلم سدنربری دربارۀ الی(  1387فرهبدی، اصغر )

 ]فدلم سدنربری[   جدایی نادر از سیمین(  1389فرهبدی، اصغر )

 ]فدلم سدنربری[  فروشنده(  1394فرهبدی، اصغر )

   تهران: انتشبرا  ذهن آ رز 62زمستان (  1396فصدح، اسربالد  )

   تهران: انتشبرا  ندلوفر هانوایی شبانه ارکستر چوب هم (  1398قبسری، رضب )

 ]فدلم سدنربری[  استراحت مطلق(  1393کبهبنی، الا الرضب )

   تهران: ندستبن نامیرا (  1398کرددبر، صبدق ) 

   تهران: انتشبرا  ا ح ی  باغ مارشال(  1378لور، حسن  )کررم

 ]فدلم سدنربری[  خانه دوست کجاست(  1365کدبرستری، الابس ) 

 ]فدلم سدنربری[  بارکد(  1394کدبری، دصطفی )

 ]فدلم سدنربری[  هاگوزن(  1353کدردبری، دسعود )

 ]فدلم سدنربری[  اعتراض(  1378کدردبری، دسعود )

 ]فدلم سدنربری[  کندو(  1354گل ، فرر  ن )

 ]فدلم سدنربری[   عینک دودی(  1378لطدفی، دحر حسدن )

 درکادر    تهران، دوسس  انتشبرا  ادهاهمسایه(  1353دحرود، احر  )

   تهران: انتشبرا  دعدن  زمین سوخته(  1361دحرود، احر  )

   تهران: دعدن  ته خیار(  1393درادی کردبنی، هوشنگ )

   تهران: نشر درکز  روی ماه خداوند را ببوس (  1379دستور، دصطفی )

   تهران: نشر ققنوس  سمفونی مردگان(  1380دعر فی، الابس ) 
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 ]فدلم سدنربری[  رنهنگ عنب(  1393دق م، سبدبن )

 ]فدلم سدنربری[    دایرۀ مینا(  1357دهرجوری، دارروش )

 ]فدلم سدنربری[   هامون(  1368دهرجوری، دارروش )

 ]فدلم سدنربری[  لیال(  1375دهرجوری، دارروش )

 ]فدلم سدنربری[  تنگنا(  1352نبدری، اددر )

   تهران: اللری  شناسی تاریخیفرهنگ توصیفی زبان(  1393نغزگوی کهن، دهرداد، دا ری، شبدی ) 

   تهران: انتشبرا  سوره دهر  آن بیست و سه نفر(  1393باده، احر  )روسف
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