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  چكيده
ش ارتبـاطي زبـان كـه    گرا با تأكيد بـر نقـ   بنياد رويكردي است نقش شناسي متن زبان

از اين . دانند گران زباني مي كاركرد اصلي زبان را ايجاد ارتباط و انتقال معنا ميان كنش
. دشـو  نقش آن در اجتماع بررسي مـي    ةيابد و عمد  اي اجتماعي مي منظر، زبان سويه

يك از منظري به زبـان   گرا براي زبان سه فرانقش قائل است كه هر  شناسي نقش  زبان
تجربـي   /فـرانقش انديشـگاني  . كنند  هاي متفاوتي از جهان ارائه مي  نگرند و برش  مي

فرانقش بينافردي زبان . داند  ها مي  زبان را ابزار بازنمايي دنياي دروني و بيروني انسان
نهايت، فـرانقش متنـي كـه     در ،انگارد و  ها مي  را ابزاري براي كنش متقابل ميان انسان

گفتـه    تحقق دو فرانقش پيش   ةدهد و زمين  ط با بافت موقعيتي قرار ميزبان را در ارتبا
. دهـد   گونه، به همراه ابزار انسجامي، متنيت متن را شكل مـي   سازد و بدين  را مهيا مي

ين است كه از منظر فرانقش متني بـه خـوانش شـعري از     در اين مقاله، تالش ما برا
سـبكي   ةعناصر در متن، چگـونگي اسـتفاد   چينش ةبا بررسي نحو ،اخوان بنشينيم و

 .اثرش را نشان دهيم ةماي ها در بازنمودن ذهن خويش و درون شاعر از اين فرانقش

گـاه   بنياد، فرانقش متني، انسجام، اخـوان ثالـث، آن   شناسي متن زبان :ها كليدواژه
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  مقدمه .1
. فردينان دوسوسـور اسـتوار كـرده اسـت       ةنظري   ةشناسي نوين بنيادهاي خود را بر پاي  زبان

ترتيب، او آراي خـود   بدين. انگاشت  شناسي مي  شناسي را بخشي از علم نشانه  سوسور زبان
كـه صـورت آوايـي آن را     ،دالنشانه عنصري بود حـاوي   ،نزد او. نشانه بنا كرد   ةرا بر پاي

ميـان     ةكه رابط داللتو  ،كه تصوير ذهني و متداعي همراه آن بود مدلولداد و   تشكيل مي
در آثـار پـس از سوسـور    . رفـت   نزد سوسور البته نشانه فراتر از مرز واژه نمي. اين دو بود

اوج اين نگـرش در  . واژه شد جايگزينشناختي   عنوان واحد بررسي زبان است كه جمله به
هـاي آغـازينِ طـرح و رواج      از همـان سـال  . شناسي چامسكي قابل رؤيت است  زبان   ةنگر
تـوان   شناسي نيز رشد كرد و باليدن گرفت كه مـي   بنياد در زبان  چامسكيايي، تفكر متن   ةنگر

ز زبـان  آن را واكنشي در برابر برداشت و تبيـينِ بـه غايـت ذهنـي و صـوريِ چامسـكي ا      
بيستم، شـاهد رشـد دو نگـرش عـام و متضـاد       ةدوم سد   ةدرنتيجه، اينك، در نيم. دانست

اي   چـون پديـده   يكي نگرش مبتني بـر تبيـين صـوري از زبـان هـم       .نسبت به زبان هستيم
و ذهني و ديگري نگرشي مبتنـي بـر تبيـين نقشـي از زبـان       )intra-personal( فردي  درون

  ).7 -  6: 1376مهاجر و نبوي، (و اجتماعي  )inter-personal( نافردياي بي  پديده ةمثاب به
زبـان     ةانـد امـا تحقيـق در زمينـ     دادههايي روي متن و كاربرد آن انجـام   محققان بررسي

چگونه افراد زبـان   كه اين ؛اجتماعي توجه بسياري را به خود جلب كرده است ةنشان ةمثاب به
 مسـئله اين . گيرند تا زندگي اجتماعي خود را شكل دهند كار مي ديگر به يك  را در ارتباط با
: زبـان رهنمـون سـاخت      ةبارمي را به طرح چهار ادعاي نظري درشناسي سيست  بود كه زبان

معناهـاي زبـان     .3هاي زبان براي ساختن معنـا اسـت؛     نقش .2نقشي است؛  كاربرد زبانْ  .1
فراينـد   .4و ؛ شوند  ها مبادله مي  و در اين بافت اند هاي اجتماعي و فرهنگي  تحت تأثير بافت

طريق گـزينش شـكل   اي است؛ فرايندي كه معناها را از  استفاده و كاربرد زبان فرايندي نشانه
  .)Eggins, 2004: 3(دهد  مي

شناسـي مـورد     عنوان واحد تحليل و بررسي زبان به اين سو، واحد متن به 1960   ةاز ده
ويـژه در آثـار    در مكتب پراگ به، نخست اين سده   ةتر و در نيم ه پيشالبت. توجه قرار گرفت

  ).9: 1376مهاجر و نبوي، (شاهد بررسي متن هستيم  ،)V. Mathesius(ويلم متسيوس 
 گرايي هليدي نقش   ةشناسي به زبان بود كه نگر  دنبال اين مباحث و رويكردهاي جامعه به

)Halliday( شناسـي    هـاي زبـان    اي كه نگره  هاي عمده  در كنار تفاوت ،توان  مي. شكل گرفت
در . را توجـه بـه نقـش ارتبـاطي زبـان دانسـت       ها آنگرايي با هم دارند، وجه اشتراك   نقش
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  اي ذهني نيست كـه در ذهـن   خالف نظرگاه چامسكي، زبان پديده هنظرگاه هليدي به زبان، ب
 ،ه تحت تأثير هيچ متغير اجتماعي نيسـت هم فردي آرماني ك آن ،يك فرد وجود داشته باشد

اسـاس زبـان را   امـر  تبديل است و ايـن   و اي اجتماعي و در معرض تغيير  بلكه زبان پديده
چراكه انسان در مقام موجودي اجتماعي و در دسترس اجتماع دائم در حال تغيير  ؛سازد  مي

هـا و   نظمـي  جاي كنار گذاشتن اين بي به ،هليدي اعتقاد دارد. پذيرد است و گوناگوني را مي
. نظـر بپوشـانيم   ةجامـ  هـا  آنرا بپذيريم و به  ها آنتر است كه  هاي زباني، درست ناهمگوني

هـاي واقعـي    نتيجه به متن هليدي به تحليل اشكال موجود زبان در جامعه و در ةبنابراين نگر
. اند آن روابط ةداند كه نتيج مياي از روابط و ساختارهايي  چون شبكه پردازد و زبان را هم مي

داند كـه حـول محـور     زبان مي اين نگره بر گوناگوني زبان تأكيد دارد و نظام معنايي را بنياد
  . متن شكل گرفته است

مـرتبط اسـت كـه از رهگـذر      هـم  هاي بـه  اي از نظام چون شبكه از نظر هليدي، زبان هم
از شـبكه كـه گزينشـي در آن صـورت       هـر نقطـه  . كند معني مي ةهاي تو در تو افاد گزينش

هاي قبلـي سـاخته    محيط پيراموني گزينش كه از گزينش .1: گيرد حامل دو عنصر است مي
ايـن دو بـه   . بايد گزينش انجام گيـرد  ها آناي از امكانات كه از ميان  مجموعه .2؛ شده است
  .سازد يك نظام را مي  روي هم
، يكـي از آن   بنـا بـه شـرايط    ،شـود كـه   مـي اي از امكانات حاصل  ترتيب مجموعه بدين

اين نويسنده و شاعر است كه اين . يابد صورت متن تجلي مي شود و به امكانات برگزيده مي
هـاي متعـددي كـه وجـود دارد      گونه از ميـان سـاخت   دهد و بدين ها را صورت مي گزينش

ونه اسـت كـه   گ زند و اين كند و سبك خود را رقم مي ساخت مورد نظر خود را انتخاب مي
 ةهاي او از ميـان مجموعـ   چراكه گزينش ؛سبك يك نويسنده با سبك ديگران متفاوت است

ها نويسنده و شاعر معنـاي   با تكرار اين گزينش ،حال عين در. امكانات موجود متفاوت است
  .كند مورد نظر خود را به مخاطب منتقل مي

ابزاري براي انتقال معنـا و   ةمثاب بهگرا بر اين نكته است كه زبان  شناسي نقش زبان ةشالود
از ديد اين نظريه، ابـزاري اجتمـاعي    ،زبان ،نتيجه در. برقراري ارتباط ميان افراد جامعه است
 ةواسط پردازد كه مبتني بر انتقال معنا به هاي اجتماعي مي است و به بررسي آن دسته از كنش

، از چه، ادبيـات نيـز   ؛ه مستثنا نيستطور كلي، ادبيات هم از اين قاعد شعر و، به. زبان است
 ةواسـط  شود كه تجلي آن در گرو زبان اسـت و بـه   اي اجتماعي محسوب مي پديده منظري،

  .سازد زبان برقراري ارتباط با مخاطب را ممكن مي
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گرا به تحليـل شـعري از    رويكرد نقش استفاده ازرو، در اين مقاله سعي داريم تا با  اين از
. گيـرد  كـار مـي   كه او در بازنمـايي معنـا بـه    را نشان دهيم هايي م و شيوهاخوان ثالث بپردازي

گرا چه كمكي به ما در بازنمايي معنـا خواهـد    شناسي نقش خواهيم ديد كه زبان ،ميان اين در
اساس، ابتدا طرحي  اين بر. كشد تصوير مي نويسنده را به /هاي زباني شاعر كرد و چگونه شيوه

و سپس با نگاهي انتقـادي بـه شـعر    ) فرانقش متني(ارائه خواهيم كرد گرا را  از دستور نقش
هاي موردنظر  تحليل. دمورد وصف را بر متن اعمال خواهيم كر ة، نظري»گاه پس از تندر آن«

  . تر نشان دهند شوند تا ساختاربندي معنا را با دقت بيش ي ارائه ميهاي ولدر قالب جد
  

  گرا دستور نقش .2
  نقش و معنا 1.2

شـوند كـه زبـان     به اين مفهوم تبيين مي توجههاي زباني با  گرا، پديده  از منظر دستور نقش
ها و كاركردهـاي زبـان    كاركردي در جامعه و نظام اجتماعي دارد و توصيف نقش و نقش

توانـد   طور خاص مـي  طور عام و به توصيف معناهايي است كه زبان به ،واقع در ،در جامعه
 .داشته باشد

با تأكيد بر كـاركرد   يگرا به زبان دارد در قالب نظام اساس، نگاهي كه دستور نقش اين بر
 كـه  ايـن اول  .مند بـه زبـان بـه دو علـت كـاركردي اسـت       رويكرد نظام. شود زبان ارائه مي

 ،؛ مـثالً شـود  كند كه اصوالً به كاركرد آن مرتبط مـي  هايي را در مورد زبان مطرح مي پرسش
از زبـان   هـا  آنتعريـف  در اين رويكرد، ، كه اين؟ و دوم گيرند ار ميك مردم چگونه زبان را به

پرسـند كـه زبـان بـراي كـاركرد خـود چگونـه         مـي  هـا  آن .صورتي كـاركردي اسـت   بهنيز 
ايـن  . شود؟ پاسخ به پرسش اول مستلزم تأكيد بر كنش اجتماعي زبان است ساختاربندي مي
دهـد كـه    را به طرح اين موضوع سوق مي )systemic( مند نظامشناسان  زباننوع تحليل متن 

عبـارت ديگـر،    بـه . كنند هم در ارتباط با هم توليد مي ها متن را براي ساختن معنا و آن انسان
شـده   هـاي مطـرح   بـا بازتفسـير پرسـش    ،هـا  آن. زبان كاركردي معنايي اسـت  ةكاركرد عمد

  ها در زبان تفـاوت قائـل شـويم؟    معناتوانيم بين انواع  كه آيا مي پرسند صورت معنايي، مي به
چگونـه   كـه  اينتوان ساخت؟ و  ها را مي متفاوت از معنا ةزبان، چند دست استفاده ازبا  ،يعني
اي  گونـه  بـه ) سـازند  ها و بندها كـه مـتن را مـي    و ديگر واحدهاي زباني نظير جمله(ها  متن

ر، زبان براي ايجاد معنا چگونـه  ت  عبارت دقيق سازند؟ به شوند كه معنا را مي ساختاربندي مي
 ).Eggins, 2004: 3(شود؟  بندي مي  سازمان
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  :كند بندي مي ها و معناهاي زبان را به سه دسته تقسيم رو است كه هليدي نقش اين از
مـان و   مان از جهـان خـارج و نيـز جهـان درون ذهـن      بان براي بيان تجربياتزما از  .1

 زبان تجربي/ نقش انديشگاني: كنيم استفاده مي ها آنها و حوادث موجود در  توصيف پديده
)ideational function(.  

پردازد و كـنش متقابـل    زبان به برقراري، حفظ و تثبيت و تنظيم روابط اجتماعي مي .2
ايجاد و حفظ رابطه، تأثيرگـذاري بـر رفتـار هـم، بيـان منظـر        ؛زند ميان مردمان را رقم مي

بنابراين بخشي از هر متن داللت بـر كـنش   . ها آنير در شخصي خود نسبت به جهان و تغي
هـاي   ارچوب نقـش هـ مشاركين كنش كالمي در چ. متقابل ميان افراد درگير در ارتباط دارد

د، فرمـاني  دهـ  خبري مي ،شود يك ايفاگر نقشي مي كنند و هر زباني با هم ارتباط برقرار مي
ـ   الي مـي ؤد، سده مي  نقـش بينـافردي زبـان   : كنـد  خـدماتي را پيشـنهاد مـي    ةپرسـد و ارائ

)interpersonal function(. 
كنـيم تـا چگـونگي     بنـدي مـي   اي سـازمان  با استفاده از زبان، پيام خـود را بـه شـيوه    .3

يا  كنيم  كه از آن و در آن صحبت ميرا تري  هاي بزرگ هاي ديگر و بافت اش با پيام همسازي
رو، زبـان ميـان خـود و بافـت ارتبـاط       اين از .)Thomposon, 2004: 30(نويسيم بيان كند  مي

هاي مترتـب   و با توجه به ويژگي شود به تناسب بافتي كه در آن جاري مي ،كند تا برقرار مي
نقـش  : انتقال معناست ةكه متن است كه حامل معنا و وسيل چرا. آفريني كند متن ،بر آن بافت
  .)textual function( متني زبان
يعني نقـش متنـي؛ و از     :روي نقش سوم زبان متمركز است ما در اين مقاله   ةعمدبحث 

انداز اين نقش به شعري از اخوان نگاهي خواهيم داشت تا چگونگي چيـنش عناصـر    چشم
سـبك شـعري    ويم مشخص و متناسب با اين نقش بررسـي كنـ   يزبان را در قالب ساختار

ديگري كه    ةنكت. دهد، مشخص سازيم به ما اجازه مي، البته تا جايي كه اين رويكرد اخوان را
 دستوري ـ نظام واژي ،نمايد ميطرح آن پيش از پرداختن به اين نقش و تشريح آن ضروري 

)lexico-grammar( تحقـق آن در گـرو    چراكه معنا ساختاري فضـايي اسـت و  . تزبان اس
كالم بازنمايي شود بـه   ةدر زنجير كه اينتوان گفت كه معنا براي  مي. ساختار دستوري است
گونـه اسـت كـه     شـود؛ و ايـن   خورد و روابطي ميان واحدها برقرار مي واحدهايي برش مي

بـر ايـن    .گيـرد  و دسـتور صـورت مـي   ) lexicon( تعامل واژگان   ةواسط معنا بهبندي  سازمان
دسـتوري   ــ  گفته به سه صورت در نظام واژي تبع آن، سه معناي پيش اساس، سه نقش و، به

هـاي   هـا تفـاوت   شود و انتخاب شاعر و نويسنده از اين ساختارها و نظـام  زبان بازنمايي مي
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هـا معنـاي خـاص     هركدام از اين ساخت ،حال عين در. سازد را نسبت به هم نمايان مي ها آن
هر معنا و برش از جهان خـارج و بيـان آن در زبـان     ،عبارت ديگر به. رساند خود را هم مي

دسـتوري زبـان را    ــ  نظـام واژي ) 43 :2004(هليدي . مستلزم گزينش خاصي از زبان است
  :دهد صورت پيوستاري نشان مي به
 

 
 
 
  

بندي   سازمان )rank( صورت مراتب دستوري به ـ نظام واژي ،گراي هليدي  در دستور نقش
 ،مـثالً گيـرد؛    كالم در سطوح و مراتب گوناگوني صورت مي ةبندي زنجير  و تقسيم است   شده

اي است كه هر واحد از يك يـا    گونه ميان اين واحدها به   ةرابط. جمله، بند، گروه، واژه و تكواژ
تـرين مرتبـه،     در پايين). 45: 1342باطني، (تر از خود ساخته شده است  پايين   ةچند واحد مرتب

ايـن نظـام، واحـد بنـد      رد ،معيار تحليل. اين نظام، جمله قرار دارد   ةدر باالترين مرتب ،تكواژ و
  .دشو  چينش عناصر زباني در بند بررسي مي   ةاست و نحو

  
 فرانقش متني: بنديِ پيام سازمان 2.2

كـنش متقابـل      ةو عرصـ ) تجربـي / نقش انديشگاني(بازنمود واقعيت    ةگفتيم كه زبان وسيل
حال زبان نقش ديگري هم بر عهـده دارد و آن ايجـاد    عين در. است) نقش بينافردي(آدميان 

واقع زبان سازوكاري در اختيار دارد كه آن را با بافت موقعيتيِ ارتباط مربـوط   در. متن است
ر اين مكانيسم مبتني است بر جايگـاه و محـل اسـتقرا   . آورد  سازد و به شكل متن در مي  مي

عبارت ديگر، مبتني است بر چگونگي ترتيب و آرايش اطالعـات   به ،عناصر محتوايي بند يا
   ةساختاري كه اين الي). 54: 1376مهاجر و نبوي، (اند   انديشگاني و بينافردي كه در بند آمده

ساختار اين . شود  ناميده مي )thematic structure( آغازگرمعنايي بند را در خود دارد ساختار 
شود تا با روند گفتمان متناسب  بندي مي هاي متفاوتي سازمان هاي مختلف به صورت در زبان
يا نبودن آن را  بودن  آغازگرجمله انگليسي، جايگاه سازه است كه  از ،ها در برخي زبان. گردد

 عنصـر / از طريـق ادات  آغـازگر هاي ديگر، هماننـد ژاپنـي،    در برخي از زبان... زند  رقم مي
عنـوان   اي است كه بـه  سازه آغازگرطور كلي،  اما به... شود  مشخص مي )particle(ي دستور
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شـود   ناميـده مـي   Rheme(1( بخش پايان پيام ةبقي. شود عزيمت كالم در نظر گرفته مي ةنقط
)Halliday, 2004: 64.(  

بود هاي متفاوتي خواهيم  از طرفي، در فرانقش متني شاهد چينش عناصر بند به صورت
شـاعر مطـرح اسـت چيـنش مـورد نظـرش را       / هايي كه براي نويسنده و بر اساس اولويت

هـاي   تـوان اولويـت   مـي . طريق برجسـته سـازد   نظر خود را بدين گزيند تا معناي مورد  برمي
چيست؟    ةبند دربار. موضوع اصلي، كدام بخش از بند است: گونه بيان داشت نويسنده را اين

   ةدام است؟ كدام بخش از پيام بديهي است و كـدام بخـش نـه؟ نقطـ    ترين بخش پيام ك مهم
  آغاز پيام كدام بخش از پيام است؟

هـا   يك از شيوه ترتيب، چگونگي آرايش و ترتيب عناصر كالم و نقش و معناي هر بدين
. شـود  بند بررسي و تبيـين مـي  » ساخت متني«ارچوب هگيري معناي كلي بند در چ در شكل

 ةبندي اطالعـات از رهگـذر شـيو    ني بند مبتني است بر چگونگي سازمانبنابراين ساخت مت
هليدي ساخت متني بنـد را بـه دو سـاخت متمـايز     . آرايش و ترتيب عناصر محتوايي كالم

  و )information structure( »ساخت اطالعـاتي «و  )theme- rheme( »بخش پايانـ   آغازگر«
  .كند تقسيم مي )cohesion( »انسجام«يعني  يك بخش غيرساختاري 

  بخش پايانـ  آغازگرساخت  1.2.2
دهـد كـه گوينـده از چـه چيـزي        نشـان مـي  بخـش   ـ پايان آغازگرلحاظ ساخت  هر بند به

رو سـاخت   ايـن  از. چيسـت    ةدر نظر گوينده، بنـد دربـار   ،كه اينيا   خواهد سخن بگويد  مي
داراي  ايـن سـاخت  . است )speaker oriented( ر محو ، ساخت گويندهبخش پايان  ـ  آغازگر

، موضوع اصلي پيام است و پيام هرچه باشد آغازگر. بخش پايانو  آغازگر: دو بخش است
 آغـازگر تواند   جمله دانست و گوينده مي ينتوان بخش آغاز را مي آغازگر. آن است   ةدربار

 آغـازگر    ةآن چيزي اسـت كـه دربـار    بخش پايان. هاي گوناگون بند انتخاب كند  را از سازه
  :شود  شامل مي، آغازگر ةجز عناصر سازند هب، را عناصر بند   ةشود و هم  گفته مي

  )اخوان(.آمداز تن مرد آهسته بيرون مي جن
 پ )فاعل ،اسم( آ

 )اخوان(.خوردكرد و ميدور مي وز چشم من
 پ )گروه حرف اضافه( آ
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  )اخوان( .راخوابگاه و كفتران  گشايد مي
 پ )فعل(آ 

  )اخوان(.بينم كه پاي پرپري در دست  مرد را
 پ )متمم ،اسم(آ 

، گـروه حـرف   )فاعل و مـتمم (هاي گوناگونِ بند، ازجمله اسم   شاهديم كه شاعر سازه
آغاز كـالم خـود قـرار داده       ةرا نقط ها آنبرگزيده و  آغازگراي و فعل را در جايگاه   اضافه
هـا    يـك از سـازه   نويسـنده و بسـامد حضـور هـر    / شاعر   ةسان با بررسي نوشت بدين. است

واقـع سـبك كالمـي او     توان به نوع گـزينش شـاعر و در    مي بخش پايانيا   آغازگرعنوان  به
اقـع  آغـاز كـالم و     ةو نقطـ  آغازگر در جايگاهشايان ذكر است كه هرگاه فاعل . نزديك شد
شـود در غيـر ايـن صـورت، يعنـي بـا حضـور          تلقي مـي  )unmarked( نشان  گردد بند بي

چرا كـه در  . خواهد بود )marked(دار   ، بند نشانآغازگرهايي غير از فاعل در جايگاه   سازه
خورد و چينش عادي كالم را دگرگـون   حالت به اصطالح خنثاي بند به هم مياين وضع، 

 ،آغازگرضروري است و  آغازگريك عنصر ارجاعي در جايگاه  حال، حضور  هر در. كند مي
. يابد كه نخستين عنصر ارجاعي بند را در بـر گيـرد   ادامه مي جا آنتا  ،از هر نوعي كه باشد

باشـد؛   )participient( بايد مشـارك  .1 :بايد اين سه شرط را داشته باشد آغازگرعبارتي،  به
. باشـــد )circumstantial adjunct( اي  حاشـــيه   ةافـــزود .3و  ؛فعـــل اصـــلي باشـــد .2
 ي راآغـازگر  تمـامي ايـن تنوعـات   . انه خواهد بـود عنصري چندگ آغازگرصورت،  ايندر
هاي سبكي او  خود از ويژگي امر د؛ و اينانتخاب كن ،داليل خاص خود به ،تواند مي عرشا

  :گردد ميمحسوب 
  )اخوان( .است  جا چه غوغاييباز در آن

    آغازگر چندگانه

  ساخت اطالعي بند 2.2.2
بـدانيم،   بخـش  ــ پايـان   آغـازگر را اساس سـاخت   )aboutness( اگر ويژگي دربارگي

اين تمايزي است كه هليدي . ي استو شناختگي اساس ساخت اطالع پويايي ارتباطي
ها، هـر   اگرچه اين ساخت ؛)59: 1376مهاجر و نبوي، (ميان اين دو ساخت قائل شد 

مجزايـي  شود بلكه با واحد دستوري  اين نظام به بند مرتبط نمي. دو، نقش متني دارند
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 :Halliday, 2004(شـود   ناميده مي )information unit( يمرتبط است كه واحد اطالع

يـا قابـل     تـاكنون شـناخته شـده    هچ ميان آناست ي بند پيوستاري ساخت اطالع). 88
دو عنصر اصلي اين ). ibid: 89(بيني است  ناشناخته و غيرقابل پيش چه آنبيني و  پيش

اطالع كهنه« ساخت« )given information(  اطالع نو«و« )new information( هستند .
ا از تـوان آن ر  آيـد و نمـي   اطالع نو، در متن سخني از آن به ميان نمـي    ةپيش از عرض

در . شود صورت نو عرضه مي بنابراين اطالعي است كه به. سخن پيشين استخراج كرد
نحوي بر مخاطب آشـنا   بيان شود به كه آنمقابل، اطالع كهنه اطالعي است كه پيش از 

يـا از بافـت     ايـن اطـالع  . پنـدارد  مخاطب آشنا مي/ يا گوينده آن را نزد خواننده است 
اين نوع نگاه زماني اسـت  . يشين سخن قابل استخراج استهاي پ يا از بخش موقعيتي 

گو هـر سـخني    نزد سخندر چون  ؛به پيام بنگريم ،گو و نه سخن ،كه از منظر مخاطب
و  )addressee oriented( محـور  بنابراين ساخت اطالعي ساختي مخاطـب . كهنه است

بـر  بازشناسي اطالع كهنه و نـو   ةشيو. محور است گوينده بخش پايانـ   آغازگرساخت 
نـواختي   )prominence( اطـالع نـو داراي برجسـتگي    .1: گيرد صورت مي اين اساس

نشان آن  كه حالت بي) ibid: 89(آيد  اطالع كهنه معموالً پيش از اطالع نو مي .2است؛ 
  .زند را رقم مي

 )اخوان(.هاي اشك و خون بينمسيل  من
 )اطالع نو(بخشپايان )اطالع كهنه( آغازگر

 'من
 )اخوان(.هاي اشك و خون بينمسيل  2

 )كهنهاطالع(بخشپايان )نواطالع(آغازگر 

اسـتوار   بخش و اطالع كهنه و نو ـ  ـ پايان ـ آغازگر اما متنيت متن تنها بر اين دو ساخت
هاي   اين مناسبات از ساخت. يابد آن ضرورت ميمناسبات ديگري درون  وجودنيست بلكه 

و اطالع بخش  پايانـ  آغازگرهاي ساختاري   رود و محدوديت  دستوري بند و جمله فراتر مي
انـد و    هـا مناسـبات غيـر سـاختاري     ايـن . گيرد  كهنه و نو را ندارد و تمامي متن را در بر مي

  .شوند خوانده مي» انسجام«

  انسجام 3.2.2
عمـل   ةواسط يك متن اشاره دارد و به انسجام به مناسبات معنايي موجود در ميان عناصر 
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پـارچگي   يـك  اين مناسبات به كالم . گردد پذير مي تعبير برخي از عناصر متن امكان ها آن
ـ   اي از جملـه  مـتن از مجموعـه   عنـوان  بـه بخشـد و آن را   و وحدت مي ه و هـاي جداگان

وان گفت ت بنابراين نمي. واحدي معنايي و نه صوري است متن. سازد نامربوط متمايز مي
. شود يابد و رمزگذاري مي شود بلكه متن در جمله تحقق مي كه متن از جمله ساخته مي

. انـد  زنند عواملي معنـايي و غيرسـاختاري   عوامل انسجامي هم كه متنيت متن را رقم مي
هليـدي  . يابنـد  برخي از عوامل انسجام در دستور زبان و برخي در واژگـان تحقـق مـي   

 نـد از ارجـاع  ا شمرد كه عبـارت  انسجامي را در انگليسي برمي ةار شيوهچ) 579 :2004(
)reference(حذف ، )ellipsis( و جايگزيني )substitution( ادات ربـط ، )conjunction(، 

  .)lexical cohesion( و انسجام واژگاني

 ارجاع
شود و بـا ارجـاع    اي كه ميان يكي از عناصر متن و عنصري ديگر برقرار مي رابطه

بـراي ارجـاع   . توانـد تعبيـر و تفسـير شـود     چيزِ ديگر است كه آن عنصـر مـي  به آن 
 بـدان  چـه  آن ،متنـي  در ارجـاع بـرون  . ل شدئمتني قا متني و برون توان انواع درون مي

عنصري است از دنياي خارج يا بافت موقعيتي كه رخـداد كالمـي در    شود ارجاع مي
  :آن واقع شده است

  )شاملو( تر است بخش لبان شما مستي ةاز بوس... نيزه 

در . ي قابـل تفسـير اسـت   تنها با ارجاع بـه بافـت مـوقعيت   » شما«در اين مثال، ضمير 
از . شـود  متن با ارجاع به عنصـر متنـي ديگـري تعبيـر مـي      ي ازمتني، عنصر ارجاع برون

اسـت كـه عنصـر     )comparative reference( هاي اين نوع ارجاع، ارجاع سنجشي گونه
هماني، شباهت يـا   طي آن ،شود و ديگر معين مي  سنجش با عنصر ةواسط دهنده به ارجاع

  :شود تفاوت دو عنصر بيان مي
  )شاملو... ( اي فراموش چون خاطره/ و مخمل شاليزار

با آن قابـل تعبيـر اسـت و     ،هماني طي اين ،و» خاطره«با ارجاع به » شاليزار«، جا ايندر 
  . يابد سان تشخص مي شود و بدين با هم بيان مي اه آنشباهت 

 حذف و جايگزيني
دستوري ـ  اي واژي هكنند بلكه رابط اي معنايي ميان عناصر برقرار نمي اين دو عامل رابطه
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عنصر  جايگزينيا عنصري  گردد و  طي آن، عنصري حذف مي ،اي كه رابطه. نهند را بنيان مي
  :شود ديگري مي

  )فروغ(فهمم  ها را مي و حرف لحظه/ دانم ميها را  من راز فصل
در مصراع دوم هستيم چراكه اطالعـي كهنـه بـه    » من«، شاهد حذف ضمير در اين مثال

بـودن، از   علت غير ضـروري  به ،بنابراين. آيد و از متن پيشين قابل برداشت است حساب مي
  .گردد متن حذف مي
 ادات ربط

دارند پيوندهاي معنايي گونـاگوني ميـان عناصـر    اي كه  لحاظ معناهاي ويژه ادات ربط به
 پديـد سخن  ةاي سازمند ميان عناصر گوناگون زنجير اي كه رابطه گونه كنند به متن برقرار مي

هـاي پسـين مـتن را     درواقع اين ادات پـاره . كنند آورند و در انسجام متن ايفاي نقش مي مي
بنابراين در بررسـي  . زنند ن پيوند ميهاي پيشي اي به پاره چون توضيح، گسترش يا افزونه هم
دادن عناصر متوالي سخن  توجه ما معطوف به نقشي خواهد بود كه اين ادات در ارتباط ها آن
  ):67: 1376مهاجر و نبوي، (ديگر دارند  يك  با

چون سبوي تشنه كاندر خواب بيند آب واندر / ها جاري است جويبار لحظه/ از تهي سرشار
 ــ  با كه بايد گفت ايـن؟  ـ واي، اما/ / ...شناسم من را مي ان و دشمناندوست/ آب بيند سنگ

  .)اخوان(بردن  من دوستي دارم كه به دشمن خواهم از او التجا
، »پس«، »اگر«، »زيرا«، »برعكس«، »اگرچه«توان از  بر ادات موجود در اين متن، مي عالوه

  .و بسياري ديگر نام برد» تا«، »درنتيجه«
 واژگانيانسجام 

لحـاظ محتـواي    اي است كه واحدهاي واژگاني زبـان بـه   اين نوع انسجام مبتني بر رابطه
خـود   تواند تـداوم و انسـجام بـه    اين روند مي ةواسط ديگر دارند و متن به يك  شان با معنايي

 ، تضــاد معنــايي)synonymy( معنــايي هــم: انــد ايــن روابــط ةازجملــ). 68: همــان(بگيــرد 
)antonym( ، ــايي ــمول معن ــ)hyponymy( ش ــز ة، رابط ــل ءج ــرار)metonymy( و ك  ، تك
)repetition(آيي و باهم ؛ )collocation( .  

به تحليل شـعري   ،كه بنيان آن از هليدي است ،هاي مطرح شده اساس بحث بردر ادامه، 
پردازيم تا با جداسازي عناصر متني آن اندكي به سـبك   مي ـ »گاه پس از تندر آن« ـ از اخوان

  .كارگيري اين عناصر نزديك شويم زباني او در به
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  »گاه پس از تندر آن«تحليل شعر . 3
 روايت شعر 1.3

. به چاپ رسـيده اسـت   از اين اوستا ةدانند كه در مجموع اين شعر را از زيباترين اشعار مي
پس از . مر باعث شده تا شعر ساختاري فني و هنري بيابدطرح داستان پيچيده است و اين ا

در حـين بـازي،   . رسـد  ظهور مي به ـ بازي شطرنج ـ فرعي ةكوتاه، اولين حادث اي همقدم  ذكر
يابـد و راوي   بازي جريـان مـي  . يابد كه حريف او حالتي غيرعادي و اثيري دارد راوي درمي

كنـد   دهد و دائم احساس مـي  رنج مي اي او را نگرانيكند اما  بازي را به سود خود تنظيم مي
شـود   آسمان ابري مي. افتد اصلي اتفاق مي ةپس از اين، حادث. كه يك جاي كار اشكال دارد

هاي خانه يكي پـس از   گيرد و سقف باراني وحشتناك در ميگاه  آنو  ،دنبال آن، تندري به ،و
  . ... برد س به سر ميچنان در حيرت و تر شود و راوي هم ديگري خراب مي

گذرد و از  گيرد كه سرتاسرش در خواب مي ترين شعر اخوان شكل مي سان جذاب بدين
صـدايي و سمبوليسـم    شـعر از تـك  . هاي پيشرفته شـباهت دارد  اين نظر به صناعت داستان
و از درد بشري و پوچي زنـدگي و هـراس از مـرگ سـخن      آيد آشكار اجتماعي بيرون مي

اخوان است ولي عاليق سمبوليك اخوان كامالً از آن  ةترين سرود ه مدرنشعري ك. گويد مي
هاي راوي  خوابي روايت شعر از بي. رخت بر نبسته است و تا مدرنيسم هم پيش رفته است

رفته رفته داراي نمادهـاي اجتمـاعي    ،رود  طوركه روايتش پيش مي شعر، همان. شود آغاز مي
. شود چرا كـه نمادهـا در شـعر ناخوشـايند نيسـتند       ده نميشود اما به نظر به ابتذال كشي  مي

شد كُ  هاي روشن زندگي را مي  آيد و اجاق  زند و باراني تند از پي مي آسمان رعد و برقي مي
پنـاه    ماند راوي بي  مي. شود  براي مردان تبديل مي) صليب(و تمام درختان برومند باغ به دار 

  .... گريد   كه ابر بر او مي
  
 شعر) فرانقش متني(گرايي  ليل نقشتح 2.3
امـا ايـن    ؛هـاي شخصـي در مـورد شـعر اسـت       در بخش پيشين گفته شد برداشـت  چه آن

تـوان نشـان     توان تعين بخشيد و با استناد به كدام بخش از شعر مي  ها را چگونه مي  برداشت
دهـد؟ در ايـن     شان ميهاي ترس از مرگ را ن  مايه  داد كه چرا مثالً فالن بخش از شعر درون

هاي شعري   مايه  نظام دستوري هليدي، داليلي براي درون استفاده ازبا  ،تا كوشيم ميقسمت، 
تـوان    كار گرفته شده در اثر، مـي  بررسي زبان به ، بااخوان ارائه كنيم و نشان دهيم كه چگونه

  .دشاعر ذهنيات او را هم بيان كر/ دهضمن روشن ساختن سبك نويسن
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در / هـاي مـن   مهربان باشند با هم پلك كه آنبي / هايي سحر كردم دانم چه شب اما نمي) 1(
اي،  هرگز نشد كايد به سويم هاله/ ها كه خوابم برد، وانگاه گه شب./ خلوت خواب گوارايي

  .از روشنا گلگشت رويايي/ يا نيم تاجي گل 

  1 جدول
 هايي سحر كردمچه شب دانم اما نمي
 بخشپايان )فعل(دارنشانآغازگر 

  در خلوت خواب گوارايي/هاي منبا هم پلك مهربان باشند كه آن بي
 بخشپايان )صفت(دارآغازگر نشان

 كه خوابم برد هاوانگاه گه شب
 بخشپايان )قيد(دارآغازگر نشان
  ياييؤاز روشنا گلگشت ر/ تاجي گليا نيماي،كايد به سويم هاله هرگز نشد

 بخشپايان )فعل(دارآغازگر نشان

اشاره شد كه هر متن در سه ساخت انديشگاني، بينافردي و  ،در بخش مالحظات نظري
واقع بستري است كه تجسم دو نقـش ديگـر در قالـب    ساخت متني در. يابد تني سامان ميم

 ــ  دگـرد  كه با توجه به شكل مـتن ايجـاد مـي    ـ بخش متني در شعر. سازد متن را فراهم مي
مـان بـر ايـن اسـت تـا       ترتيب، در اين بخش تالش بدين. يابد شك جايگاهي برجسته مي بي

آن بـا سـاخت اطالعـي و     ةبا مقايس ،اشعار جدا گردد و سپس بخش پايانـ  آغازگرساخت 
دسـت داده شـود تـا     و اطـالع كهنـه و نـو مـتن بـه      بخش پايانو  آغازگر، نوع ها آنتحليل 

  .شعر باشد داد گشايمان به درون راه
به سـاخت   ،هراس از مرگ و پوچي زندگي باشد ممكن است كه ،شعر را ةماي شاعر درون

تواند نشـان از   كه مي آغازگردر جايگاه » دانم نمي«هم با آوردن فعل  نآشعري خود منتقل كرد 
 جـا  ايـن در . درماندگي و ناچاري انسان در مقابل مسائل پيش روي او در دنيا و زندگي باشـد 

در جايگـاه  » شـب «گرفتن  قرار. بخش است اشاره كرد كه ازجمله ابزار انسجام» اما«توان به  مي
م بـا درمانـدگي را بـا    أهمان فضا بوده و آن فضاي تـو  ةتواند ادام مي كهنهو اطالع  بخش پايان

همـراه   ،بودن وضـعيت اسـت   چون عدم دانايي و نامشخص هايي هم كه داراي ويژگي ،»شب«
، تقابـل  كهنـه در جايگاه اطالع » شب«بودن . سازد و آن را به اين شكل به مخاطب عرضه كند

سـان ارزش معنـايي آن    سـازد و بـدين   ديگر در محور جانشيني ممكـن مـي   ةآن را با هر كلم
بسـته بـه نـوع خـوانش      ،اي كه در هر بـار خوانـدن شـعر آن را    گونه تواند سنگين باشد به مي
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توانـد حـاكي از ايـن     مي» دانم نمي«با فعل » اما«همراهي . اي ديگر تفسير كرد ونهگ به ،مخاطب
اي نرسيده و بنابراين  نتيجه انسان تالشي را از قبل صورت داده و در پايان آن به/ باشد كه شاعر
ري بشـ  ةاي ناگزيري و ناتواني اراد گونه تا به» ...دانم  اما نمي«كند كه  گونه آغاز مي شعر را بدين

آورد كـه ايـن    را با آن مـي » هاـ «و عالمت جمع » شب«را به همراه » چه«در ادامه، . را برساند
در برخـورد بـا موضـوعي    هايي است مكـرر   الم باشد كه تالشوجه ك ةتواند رسانند خود مي

  .كيدي بر اين مطلب باشدأتواند ت يهم م بخش پايانبودن  نمادين اما چه حاصل؟ طوالني
 كـه  آنآغاز بند بعد هم قرار گرفته است حال  ةو نقط آغازگرايگاه جدر » شب«در ادامه، 

امـا  . ذهني شاعر باشد ةتواند نشان از دغدغ بود و اين مي بخش پايانبلي در جايگاه قدر بند 
اما با نگاه بـه بنـد   . رفتن است خواب در اين بند، شاعر به آرامشي رسيده كه همانا به ،گويي

 ؛رود اين انتظار شاعر به باد مـي  ،آغاز كالم ةهم در نقط فعل منفي، آن بعدي و حضور مجدد
كند و فضاي نـاتواني را   با فعل، نفي مضاعف ايجاد مي» هرگز«حضور قيد  كه اينمضاف بر 
  .سازد تشديد مي

تا چشم بيند كاروان هـول و هـذيان   / هاي اهلي وحشت، اين آب/ هاي من، در خواب) 2(
هـاي دم بـه دم كـاه     بـا زخـم  / ي محتضـر، زخمـيش بـر گـردن؛    اين كيست؟ گرگ./ است
وين كيست؟ ./ نالد در ساز اين ميرنده تن غمناك مي/ هاي نوبت خود را افسانه/ هايش، نفس

پوز / ش،اعتنا با من نگاه بي/ هاي مدفون سرشار و سير از الشه/ كفتاري زگودال آمده بيرون
  .مالد خود بر خاك مي

  2جدول 
  هاي اهلي وحشتاين آب هاي مندر خواب

 بخشپايان )ايگروه حرف اضافه(دارآغازگر نشان
  كاروان هول و هذيان است تا چشم بيند
 بخشپايان )گروه فعلي(دارآغازگر نشان

 كيست؟ اين
 بخشپايان )ضمير(نشانآغازگر بي

  ]است[گرگي محتضر ]اين[
 بخشپايان آغازگر محذوف

  ]است[بر گردنزخميش ]كه اين گرگ[
 بخشپايان آغازگر محذوف



 83   محسن نوبختو  مصطفي عاصي

  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، شناخت زبان

  ]كه دارد[هايش  هاي دم به دم كاه نفسبا زخم ]اين گرگ[
 بخشپايان آغازگر محذوف

  .نالد در ساز اين ميرنده تن غمناك مي هاي نوبت خود راافسانه
 بخشپايان )گروه اسمي(آغازگر
 كيست؟ وين

 بخشپايان )ضمير(نشانآغازگر بي
  ]است[كفتاري زگودال آمده بيرون  ]اين[

 بخشپايان آغازگر محذوف
  ]است[هاي مدفون از الشه سرشار و سير]كه اين كفتار[

 بخشپايان )صفت(نشانآغازگر بي
  ]است[با من نگاهش اعتنابي]و[

 بخشپايان )قيد(دارآغازگر نشان
 مالدبرخاك مي پوز خود]او[

 بخشپايان )گروه اسمي(نشانآغازگر بي

آن هـم بـا فعـل منفـي آغـاز شـده،        ،كه با فعل ،قبلي   ةخالف پار  هدر اين پاره از شعر، ب
 بـر   انگيـز و حسـرت   عزيمت كالم واقع گرديده تا شـاعر بـا حسـي خـاطره       ةنقط» خواب«

ان حسرت خود را از خوابي خوش و درواقع آرامش نشان دهد و جهت همراهي بـا  نچ هم
را » هول و هذيان« ،شود كه همانا اطالع نو محسوب مي ،بخش پاياناين مضمون در جايگاه 

سـمت   هرچـه بـه   ،ي بندياد بياوريم كه در ساخت اطالع به. آورده است» كاروان«صورت  به
تـري برخـوردار    زباني از پويايي ارتباطي و تازگي بـيش  عنصر ،شويم انتهاي بند نزديك مي

كيـد  أت امراين بر طريق  تازگي اطالعي است و بدين ةيعني انتهاي بند جايگاه بيشين ، شود مي
  . سازد معنايي شعر را مي ةماي و بنكند  مي

ترس حاكم بـر فضـاي كلـي     ،درنتيجه ،ترس حاكم بر شاعر و ةرسانند» هول و هذيان«
از خصوصيات كـاروان، روان  . دارد  اش را با تشبيه آن به كاروان بيان مي  شعر است و انبوهي

بـودن آن در تمـام    گونه حضور اين ترس و جاري و ساري  ش است و بدينا و جاري بودن
تاه و حذف با بيان جمالت كو ،اين پاره ةدر ادام ،ترس حاكم بر شاعر. گردد  متن دريافت مي

در پاسـخ،   ،شاعر. با حالت پرسشي آمده است» اين كيست؟«. گردد عناصري از بند ارائه مي
او اين شيوه . بر دارد كه حذف را هم در و آغازگر آورده است آغازگربند ديگري را با بدون 

 ،گيرنـد  را در بند بعدي هم پيش گرفته است اما عناصري كه در جايگاه اطالع نو قـرار مـي  
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  ايـن عناصـر در   ةهم. دهد جدا از شركت در ساخت صوري، به شعر انسجام معنايي هم مي
ميرنـده  «، »ها هاي دم به دم كاه نفس مزخ«، »كاروان هول و هذيان«: دارندشعر معنايي  ةيكرپ

نـي هـول و هـراس و    يع،  اين عناصر مفهوم شـعر  ،واقع ؛ در»هاي مدفون الشه«، »تن غمناك
اند و فضاي سـنگين و   هايي پرداخته مايه چون نقش ميدي و مرگ را همس و نااأي  و وحشت
  .اند باري را خلق كرده دهشت

مـن  ./ آيـد و رگبـاري از سـيلي     از روبـرو مـي  / پي كرده در آرنج   ةآنگه دو دست مرد) 3(
/ از كيست،/ اي خونين كه پيدا نيست  باز است، اما پنجه/ بينم  گريزم سوي درهايي كه مي  مي
قهقـاه  / رسـد از راه   گاه زالي جغد و جـادو مـي   آن./ بندد  رسم در را به رويم كيپ مي  مي تا
اش جنبان بـه    سبابه/ خونين،   ةدهد، با مهر و موم پنج  وان بسته درها را نشانم مي./ خندد  مي

 تازان به سويم/ بينم آنگاه فوجي فيل و برج و اسب مي./ »شطرنج./ بنشين«:/ گويد/ ترساندن
بـا  ./ مسكين تنم لرزان چو بـرگ از بـاد  ./ پرم از خواب من به خيالم مي./ تند چون سيالب

  .خاموشي مرگش پر از فرياد/ آتش پاشيده از آن آب،

  3جدول 
ـ / پـي كـرده در آرنـج   ةدو دست مرد  آنگه آيـد و    رو مـي  هاز روب

  .رگباري از سيلي
 بخشپايان )قيد(دارآغازگر نشان

 باز است،/ بينم  سوي درهايي كه ميگريزممي  من
 بخشپايان )ضمير در نقش فاعل(نشانآغازگر بي
 ]وجود دارد[ اي خونين  اما پنجه

 بخش محذوفپايان )گروه اسمي در نقش فاعل(نشانآغازگر بي
  كه پيدا نيست از كيست ]خونينةاين پنج[

 بخشپايان آغازگر محذوف
  بنددكيپ ميدر را به رويم رسم تا مي
 بخشپايان )فعل(دارنشان آغازگر

  رسد از راهزالي جغد و جادو مي  گاه آن
 بخشپايان )قيد(دارآغازگر نشان

 .خنددقهقاه مي ]و آن زال جغد و جادو[
 بخشپايان آغازگر محذوف
  خونين،   ةدهد، با مهر و موم پنجنشانم مي وان بسته درها را
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 بخشپايان )مفعولـ گروه اسمي(دارنشان آغازگر
  ]است[جنبان به ترساندن اش سبابه

 بخشپايان )گروه اسمي(نشانآغازگر بي
 گويد  ]او[

 بخشپايان آغازگر محذوف
 بنشين  ]تو[

 بخشپايان آغازگر محذوف
 ]بازي كن[  شطرنج
 بخشپايان  آغازگر

  .تازان به سويم تند چون سيالب /بينمگاه فوجي فيل و برج و اسب مي آن
 بخشپايان )بند(دارآغازگر نشان

  .پرم از خواببه خيالم مي  من
 بخشپايان )ضمير در نقش فاعل(نشانآغازگر بي
  ].است[لرزان چو برگ از باد مسكين دلم
 بخشپايان )گروه اسمي در نقش فاعل(نشانآغازگر بي

  پاشيده بر آن آب]كهاست[با آتشي ]اين مسكين دلم[
 بخشپايان آغازگر محذوف
 ].است[پر از فرياد خاموشي مرگش

 بخشپايان )گروه اسمي در نقش نهاد(نشانآغازگر بي

يابـد امـا چـه      خـواب دسـت مـي   / قبلي شعر، شاعر به خيال خودش به آرامش   ةدر پار
با سيالن  ،گاه شاعر آن. شود ميرو  همرگ دارد روب   ةخوابي؟ ناگاه در خواب با گرگي كه چهر

كنـد كـه بـه او     مشاهده مـي  خود كفتاري چركين را در كنار ،خواب ذهن مناسب و درخور
قبلي شعر است شـاعر سـعي در گريـز     ةپار ةلحاظ منطقي ادام كه به ،پاره اين در. ست اعتنا بي

انگشتش بـه تهديـد   شود و با  بندد و پيرزن جادو ظاهر مي اي خونين در را مي دارد اما پنجه
 را در اين قسـمت شـاهديم   مليحي ةشكست نسبي وزن و سكت. »شطرنج/ بنشين«: گويد مي

 ،تبـع آن  و بـه  ،بخش پايانو  آغازگرعناصري در جايگاه  آمدن. كند كه هراس را بهتر القا مي
بسياري از چون  ـ و هم هاي قبلي پاره چون همتوزيع اطالع كهنه و نو در اين پاره از شعر نيز 

شعر به  ةهاي معنايي اين پار مايه باري، نقش .كند ـ نقش مهمي ايفا مي شعرهاي ديگر اخوان
شوند و بـه كـل شـعر انسـجام صـوري و       كمك همين توزيع اطالع كهنه و نو برجسته مي
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صـورت   بخـش  پايـان  ــ  آغـازگر دار  اساس ساخت نشان تقطيع سطرها بر. بخشند معنايي مي
  :گونه باشد تواند اين نشان مي صورت بي شعر به ة، سطر اول اين پارمثالً. گرفته است

 .آيد پي كرده از آرنج و رگباري از سيلي مي مرده رو دو دست هآنگه از روب

  صورت است كه هاي بعدش بدين نشان سطر يا صورت بي  و
پيدا نيست اي خونين كه  رسم پنجه بينم باز است اما تا مي گريزم كه مي من سوي درهايي مي

 .بندد از كيست در را به رويم كيپ مي

 ،پـاره  ايـن  در. دهد گونه است كه عنصري دستوري صورت شعري متن را شكل مي بدين
، »آرنـج «، »دسـت «. گيرد توان از انسجام واژگاني نام برد كه نقشي اساسي را به عهده مي مي

دهنـد   شده مي يا واقع  ال وقوعنشان از كنشي در ح» سبابه«و » بستن«، »پنجه«، »در« ،»سيلي«
در ادامه، اين انگشتان كه راوي . ن مخمصه باشديراوي براي فرار از ا/ كه شايد تالش شاعر

بـاور  . گويـد در زنـدگي نجـاتي نيسـت     كند؟ مـي  از آن سيلي خورده چه چيزي را بيان مي
قلعـه و اسـب بـا    فيل و . البته در اين ميان باخت با راوي است! نداري؟ اين شطرنج زندگي

شـاهدش بـوديم بـه    » كاروان هول و هذيان«قبل در عبارت  ةهمان منطق سيالني كه در پار
خيزد و  شاعر چه بسيار از خواب بر مي/ راوي. تازند سوي راوي مي آيند و به حركت در مي

عناصر انسجام را در سـطرهاي بعـدي هـم شـاهد     . دهد هاي دم به دم به او دست مي مرگ
توان گفت در جهـت تقويـت بـار     كه باز هم مي» خاموش«و  ،»آتش« ،»آب«، »دبا«هستيم؟ 

  .اند يافتن متن در حركت نهايت متنيت معنايي و در
بـا انتظـار   / من گر بيـارامم / اما/ دهم خود را كه اين خواب و خيالي بود آنگه تسلي مي) 4(

يابد به هيچ  نميتسكين / اين كودك گريان ز هول سهمگين كابوس/ نوشخند صبح فردايي
  .آغوش و الاليي

  4جدول 
  كه اين خواب و خيالي بود دهم خود راآنگه تسلي مي
 بخشپايان )بند(دار آغازگر نشان

  با انتظار نوشخند صبح فردايي/گر بيارامم  اما من
 بخشپايان )ضمير در نقش فاعل(نشان آغازگر بي

  يابد به هيچ آغوش و الاليي نميتسكين /ز هول سهمگين كابوس اين كودك گريان
 بخشپايان )گروه اسمي در نقش نهاد(نشان آغازگر بي
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بـه سـطرهاي نامناسـب     جـا  ايـن جداي از نگاه متني به اين بخش از شـعر، اخـوان در   
لطمـه   نظـر ـ   به خواند و بر ساختار شعر آورد كه هيچ با لحن روايت نمي رمانتيكي روي مي

شـاعر  : افتد اما چندان پذيرفتني نيسـت  ماجرا در بيداري اتفاق مي ،ظاهر در ادامه، به. زند مي
كنـد و همـان پيردخـت در سـطرهاي بعـدي       ياد مي  ه زنش بوديكه شب» پيردختي«جايي از 

 هـايش بـود   بازي به شيرين آب ...«در مصراع » آب«يا   و ؛شود شاعر مي /تبديل به زن راوي
ايـن  / هـاي مـن   در خـواب «: در اوايل شـعر گفتـه بـود   كه  چرا. شود جانشين خواب مي» ...

د كـه آن بخـش از شـعر هـم در     نده اين نشان مي رو داليلي نظي» ... هاي اهلي وحشت آب
بيند شاهي  شود كه راوي همين كه مي حاصل مي جا آناين پندارها از . خواب رخ داده است
. »هاي من يا دست  ها چشميكي از   كند با من گويي خيانت مي«: گويد در بساطش نيست مي

تر گفته شـد، شـعر از ايـن     كه پيش چنان. »ديدم گفتي كه خواب مي«: دارد كه سپس بيان مي
آسـمان رعـد و برقـي    . انـد  شود كه در شعر خوش نشسته پس داراي نمادهاي اجتماعي مي

درختـان  كشد و تمام  هاي روشن زندگي را مي آيد و اجاق زند و باراني تند از پي آن مي مي
ماند كـه ابـر    پناه مي سرانجام راوي بي. شوند برومند باغ تبديل به دار صليب براي مردان مي

اطالعي  ـ گرديم تا اين موارد را از رهگذر ساخت متني حال به شعر بر مي. گريد او مي اهم ب
  :باز بينيم بخش پايان ـ آغازگرو 

امـا  ./ يادم نيست  يا كي، خوب  روشناي روز،ا ي/ شب بود و تاريكيش/ بار يك  از بارها) 5(
شايد ./ شايد چراغان بود، شايد روز./ ديدم همسايه مي ةدر خان/ هاي فراواني گمانم روشني

بـا پيردختـي   / بر پشت بـام خانمـان، روي گلـيم تيـره و تـاري،     / نه اين بود و نه آن، باري
./ شطرنج بودم مـن  ةغرق عرصبرد،  شكل و شباهت با زنم مي/ زردگون گيسو كه بسياري،

  .هاي گرم و جانان بود جنگي از آن جانانه

  5جدول 
 يا كي،  با روشناي روز،/شب بود و تاريكيش /از بارها يك بار
 بخشپايان )ايگروه حرف اضافه(دارآغازگر نشان

  .ديدم همسايه مي   ةدر خان/ هاي فراوانياما گمانم روشني خوب يادم نيست
 بخشپايان )بند(دارنشان آغازگر
 چراغان بود،  شايد 
 بخشپايان آغازگر
 ]بود[روز  شايد 
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 بخشپايان آغازگر
 نه اين بود و نه آن  شايد 

 بخشپايان آغازگر 
با پيردختي زردگون گيسـو كـه   / روي گليم تيره و تاري، باري، بر پشت بام خانمان،

 ةغـرق عرصـ  بـرد،   شكل و شباهت با زنم مـي / بسياري،
  .شطرنج بودم من

 بخشپايان )نماي گفتمانيقيد؛ نقش(دارآغازگر نشان
  هاي گرم و جانان بوداز آن جانانه  جنگي
 بخشپايان دارنشان آغازگر

 modal( نمـا  گيـر اسـت حضـور ادات وجـه     در نگاه اول در اين قسـمت چشـم   چه آن

adjunct( وجه كالم در گرو عناصر وجهي آن است و عنصر وجه جايگاه تبلور تعامل . است
، عنصـر  )subject( فاعل: گيرد بر مي ثر دو سويه است كه سه جزو را درأثير و تأبينافردي و ت

جداي از فاعل، عنصر خودايستا عنصري است . نما و ادات وجه )finite element( ايستا  خود
. كند مي  و موقعيت  زمان داراي كند و آن را از حالت انتزاع در آورده ميكه گزاره را محدود 

بحـث مـا روي    جـا  ايـن در . نمـايي  نمايي و وجـه  زمان :شود كار به دو صورت انجام مي اين
وجه فعل قضاوت گوينـده  . اين به توضيح اين نكته خواهيم پرداخت بنابر. نمايي است وجه

در . دهـد  نشـان مـي   ،بودن آن يا امري بودن  يا غير قطعي  ييعني قطع ، را نسبت به وقوع فعل
، التزامـي و امـري وجـود دارد كـه بـا      )خبـري و پرسشـي  (زبان فارسي سه وجه اخبـاري  

يا همراهي هر دو بـا فعـل     )modal verb( نما و نيز افعال وجه» بـ «يا  » ميـ «پيشوندهاي 
نمـا در   جمله افعـال وجـه   را از» بايستن«و » شايستن«، »توانستن«توان  مي. شود مشخص مي

عنصـر  . نامنـد  سبب صرف ناقص، قيد نيز مي به ،زبان فارسي دانست كه اين دو فعل آخر را
زند و  يا عدم گزينش عنصر نفي، امكان دو قطبي را براي گزاره رقم مي  با گزينش ،خودايستا

تـوان بـه وجـود     نفـي، مـي  در ميان دو قطـب مثبـت و م  . دهد يا منفي به آن مي مثبت  ةسوي
هـاي   اين امكان. گيرد بر مي هاي مياني با درجات متفاوت را در ل شد كه امكانئپيوستاري قا

نما  ادات وجه. شوند نما بيان مي نما و از سوي ديگر با ادات وجه مياني از سويي با افعال وجه
و » مسـلماً «، »احتمـاالً « چـون  هـم  )adjunct of probability( خود به دو گروه ادات احتمال

و » نـدرت  بـه «، »هميشه«، »معموالً«چون  هم )adjunct of frequency( و ادات تناوب» قطعاً«
  . شوند تقسيم مي» گاه هيچ«
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كـه ترديـد را   » يـا « ةكلمـ  يو حتـ » شايد«، »گمانم«با اين توضيح، حضور كلماتي نظير 
شاعر در اين فضاي  كه اينند و شاعر/ هاي راويعدم قطعيت و ترديد ةدهند رسانند نشان مي

آرامش خود به  ـ شايدـ  هرحال براي اي قطعي ترديد دارد ولي به نكته حتيآور از بيان  ترس
دارد تا ايـن تشـويش درونـي خـود را      آن را بيان مي» باري«كند و با آوردن  چيزي اكتفا مي

گيـرد و   آغاز و عزيمت كالم قرار مـي  ةها در نقط اين ةهم. ظهور برساند ةاي به منص گونه به
نـو  و اطـالع   بخـش  پايـان دلي خود نسبت به اين فضا را در جايگاه  حال ترديد و دو عين در

امـا اگـر   » .يادم نيست  يا كي، خوب  يا روشناي روز،  /شب بود و تاريكيش«: دارد عرضه مي
هـاي   گمـانم روشـنايي  امـا  «: بيند در جاي ديگر است آن هم بـا ترديـد   اي هم مي روشنايي
  ».ديدم همسايه مي ةدر خان/ فراواني

چنـدين  ./ انگار بخت آورده بودم من/ اما/ بيدار بود و مرد ميدان بود،/ ام هرچند انديشه) 6(
بـازي بـه شـيرين    ./ هاي گسترش پي كرده بودم من در حمله/ سوار پرغرور و تيزگامش را

 گويي خيانت مـي / لرزيد م دلم بر خيش ميئدا/ با اين همه از هول مجهولي. هايش بود آب
در ./ اما حريفم بر خود از من بيش مي لرزيـد / هاي من، يا دست  ها يكي از چشم  كند با من

زد / پايان پيـروزي  شطرنج بي/ بازي شطرنج وحشتناك، ناگه زنم، هم/ هاي آخر بازي، لحظه
م كـه شـاهي در   ديـد / خندانـد  اي گويي مرا هم پاره./ زير قهقايي كه پشتم را به هم لرزاند

  .ديدم گفتي خواب مي[/ بساطش نيست،
  6جدول 

 بيدار بود/هرچند  ام انديشه
 بخشپايان )گروه اسمي در نقش نهاد(نشان آغازگر بي

  .بخت آورده بودم من  انگار / اما
 بخشپايان دارآغازگر نشان

  .كرده بودم منهاي گسترش پي در حمله چندين سوار پرغرور و تيزگامش را
 بخشپايان )گروه اسمي(دارآغازگر نشان

  هايش بودبه شيرين آب  بازي
 بخشپايان نشان آغازگر بي

  لرزيد يش ميودايم دلم بر خ با اين همه از هول مجهولي
 بخشپايان دارآغازگر نشان

  هاي منها يا دست  يكي از چشمكند با منخيانت مي  گويي
 بخشپايان دارنشانآغازگر 
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  .لرزيد بر خود از من بيش مي اما حريفم
 بخشپايان )گروه اسمي در نقش فاعل(نشان آغازگر بي
پايـان   شطرنج بـي / بازي شطرنج وحشتناك،ناگه زنم، هم هاي آخر بازي در لحظه

  زد زير قهقايي/ پيروزي
 بخشپايان )ايگروه حرف اضافه(دارآغازگر نشان

 به هم لرزاند راكه پشتم 
 بخشپايان  آغازگر
  اي خنداندمرا هم پاره  گويي

 بخشپايان )قيد(دارآغازگر نشان
  كه شاهي در بساطش نيست  ديدم

 بخشپايان دارآغازگر نشان
 ديدمخواب مي  گفتي

 بخشپايان دارآغازگر نشان

ربط توجـه  در بخش و سطرهاي مختلف اين قسمت از شعر، حضور پر بسامد حروف 
. جمله عوامل انسـجام مـتن هسـتند    ف ربط ازوگفته شد كه حر. كند ما را به خود جلب مي

هـا   شود و متنيـت مـتن در گـرو عمـل و حضـور ايـن       ث انسجام متن ميعها با حضور اين
اين عوامل آيـا بـا    نبودندر صورت  ،ه هم پيش بيايد كههالبته ممكن است اين شب. باشد مي

رو خـواهيم   هها باز هم با متني روب اين نبودنيم؟ بايد گفت كه در صورت رو نيست همتني روب
يك مـتن در ارتبـاطي    هاي مختلف شوند كه پاره بود اما حضور اين عوامل انسجام باعث مي

صـورتي   هـا  آنديگر قرار گيرند و تعبير و تفسير متن نيز بـا وجـود    يك  منطقي و معنايي با
هـم در جملـه و   هـا بـا    واژه ةتنيدن سـنجيد  هم شاهد در ،واقع در ،گيرد و تر به خود مي كامل
  . باشيم متن مي  ها با هم در جمله

اي در  چنـين عوامـل انسـجامي    ،با اين تفاصيل، از همان سطر آغازين اين پاره از شـعر 
، »گـويي «، »با اين همه«، »ازير«، »انگار«، »اما«، »و«، »هرچند«: كنند جهت تثبيت متن عمل مي

باشند و  ناگفته پيداست كه هريك از اين حروف ربط داراي معنايي مي. و نظاير آن» يا« ،»با«
ـ   / از اين نظر معناي انديشگاني ان يـ ذهنيـاتش ب  ةتجربي مورد نظر شـاعر را در راسـتاي ارائ

به سطرهاي بعـدي عطـف شـده اسـت     » اما«، دو سطر نخست با حرف ربط مثالً. دارند مي
يا راوي اين آگاهي كارساز نبوده بلكه اين بخت   آگاهي شاعر/ يدارياي كه با وجود ب گونه به

روند منطقـي كـالم را ارائـه داده و    » زيرا«و در ادامه، حرف ربط . باشد يار مي  است كه با او
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نماي گفتماني چـه خـوش در    عنوان نقش به» با اين همه«. دارد علت چنان عملي را بيان مي
چنان ارتبـاط منطقـي و معنـايي را     قرار گرفته و هم ،آغازگرآغاز كالم و  ةابتداي جمله، نقط

  ... ادات هم به همين شكل ةبقي. كند حفظ مي
منفصـل  يا صورت متصل  به ،»من«مل ديگر، حضور ضمير اول شخص أدر خور ت ةنكت

اي سـعي در حفـظ خويشـتن     گونـه  گويي شاعر در اين اضطراب و وحشـت بـه  . باشد مي
او دائم در اين هراس است كـه  . سازد نمايان مي» من«و آن را با آوردن ضمير خويش دارد 

بـه  رو او » منِ«آلود،  نكند عنان كار از دستش به در رود و در اين فضاي هراسناك و مرگ
  .زوال و نابودي گذارد

انـواعي از   ،گرفتن معناهايي كه اين حروف ربط و ضميرها در متن دارند نظر باري، با در
تـوان هـراس و    را مـي  ها آن ةهاي هم مايه گردد كه بن از متن ممكن مي يي متفاوتها ريستف

  . گيرد بر مي صادر شده از او را هم در متنِِ ،تبع آن به ،مرگي دانست كه تمامي وجود شاعر و
او در جـوابم  ./ مـن گفـتم  / [»يعني چه؟«./ خنديد/ [»ها را مات كن اين برج«:/ او گفت) 7(

مـن  / هم پير فرزينـان خندند با  پوشيده مي/ دانم ماتم نخواهي كرد، مي«:/ گفتخند خندان 
كانسو / گاه اشارت كرد سوي طوطي زردي آن/ »اينان ةدر خند/ و خون بينمهاي اشك  سيل

زنـم  / [»دانم ماتم نخواهي كرد مي«:/ سردي ةبا لهج/ گفت، او مي چه آنكرد  ترك تكرار مي
با آن كنار آسـمان، بـين جنـوب و    / ها برداشت، ي را از ميان كشتها گاه اسب مرده آن./ ناليد

» چيست؟ جا آن«:/ (پرسيدم./ جاست آن: [هائل لكه ابري را نشانم داد، گفت  پر هيب/ شرق،
ناگـاه  / »خواهي ديد«:/ [ناالن به نفرت گفت./ پرسيدم من باز./ ناليد و دستان را به هم ماليد

/ زد آذرخشي برق/ بين جنوب و شرق/ تركيد تندر، ترق/ - بينم آه گويي قصه مي - / [ديدم
كس گريزان سوي سقفي، گيرم از  هر/ چيز و هر جا خيس هر./ اكنون دگر باران جرجر بود

در زير آن بـاران  / من با زنم بر بام خانه، بر گليم تار/ يا سوي چتري گيرم از ابليس  /ناكس
  .پندارم اشكي نيز افشاندم./ ندمما/ گير غافل

  7جدول 
 گفت او

 بخشپايان )ضمير در نقش فاعل(نشانآغازگر بي
 مات كن ها رااين برج
 بخشپايان )ـ مفعول گروه اسمي(دارنشانآغازگر

 خنديد ]او[
 بخشپايان آغازگر محذوف
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 من گفتم يعني چه؟
 بخشپايان آغازگر

  در جوابم خند خندان گفت او
 بخشپايان آغازگر

  ماتم نخواهي كرد ]تو[
 بخشپايان محذوفآغازگر

 دانممي ]من[
 بخشپايان محذوفآغازگر
  خندند با هم پير فرزينانمي پوشيده

 بخشپايان )قيد(دارآغازگر نشان
  در خندة اينان/ هاي اشك و خون بينمسيل من

 بخشپايان )ضمير در نقش فاعل(نشانآغازگر بي
  طوطي زردياشارت كرد سوي  گاهآن

 بخشپايان )قيد(دارآغازگر نشان
 كردتكرار مي كانسو ترك
 بخشپايان )قيدـ ايگروه حرف اضافه(دارآغازگر نشان

  گفت با لهجة سردياو مي چهآن
 بخشپايان دارآغازگر نشان

 ناليد زنم
 بخشپايان )گروه اسمي در نقش فاعل(نشانآغازگر بي

  ها برداشتاز ميان كشته اي رامردهگاه اسبآن
 بخشپايان آغازگر
پر هيب / كنار آسمان، بين جنوب و شرق، با آن

  هائل لكه ابري را نشانم داد  و
 بخشپايان آغازگر
 جاستآن گفت

 بخشپايان آغازگر
  »چيست؟جاآن« :پرسيدم

 بخشپايان دارآغازگر نشان
  ماليدناليد و دستان را به هم  ]او[
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 بخشپايان آغازگر محذوف
 باز پرسيدم من

 بخشپايان نشانآغازگر بي
  »خواهي ديد«/ »خواهي ديد« :گفت ناالن به نفرت
 بخشپايان )بند(دارآغازگر نشان

 ديدم ناگاه
 بخشپايان آغازگر

  بينمگويي قصه مي آه
 بخشپايان دارآغازگر نشان
  شرقبين جنوب و /ترق تركيد تندر،
 بخشپايان دارآغازگر نشان

 آذرخشي برق...زد
 بخشپايان دارآغازگر نشان

  دگر باران جرجر بود اكنون
 بخشپايان دارآغازگر نشان

 ]بود[خيس هر چيز و هر جا
 بخشپايان )گروه اسمي در نقش نهاد(نشانآغازگر بي

/ ، گيرم از ناكس]بود[گريزان سوي سقفي  هركس
  چتري گيرم از ابليسيا سوي 

 بخشپايان نشانآغازگر بي
در زير آن بـاران  / بر بام خانه، بر گليم تار من با زنم

  ماندم/ گير غافل
 بخشپايان نشانآغازگر بي

  اشكي نيز افشاندم پندارم
 بخشپايان دارآغازگر نشان

منطقي بخـش قبلـي دانسـت؛     ةتوان ادام وگوي حاضر در اين بخش از شعر را مي گفت
خـاطر عـدم    ناچـار و بـه   بـه  ،يياما گو. يشتن خويش استوجايي كه شاعر در پي تثبيت خ

 ،كنـد و  مي/ بيند وگو با حريف مي تسلط كامل بر اين فضاي دهشتناك، خود را درگير گفت
بينـد و   آن چيـزي اسـت كـه مـي     ةصرف، فقط بازگوكننـد  يناظر چون همدر اين شرايط، 
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بازتـاب ايـن موضـوع در كـالم او هـم      . ماند انجام مي ش براي كنترل اين شرايط بيا تالش
شايد بتوان همان ترس حـاكم بـر    اما چرا؟ .كالمي بريده بريده و دچار حذف. آشكار است

هرچنـد تـالش    ؛گذارد شاعر را علت آن دانست كه او را در كسب اطالعي جديد ناكام مي
  !اش بيفزايد، اما افسوس هاي خود به آگاهي دارد تا با پرسش

ها، عقايد  كند تا ايدئولوژي ابزاري زباني كه در متن فضايي ايجاد مي. وگو گفتيم از گفت
مـتن بـدين واسـطه    . صداهاي ديگر فرصت بروز و ظهور پيـدا كننـد   ،تر به عبارت دقيق ،و

هايي از امر نامعلوم بـر   ، جنبه»غير« ةچرا؟ تا در ساي. شود حضور ديگران و غيرها مي ةعرص
. يـابيم  ، خود را بشناسيم و به شـعور و آگـاهي دسـت   »غير«حضور  ةدر ساي. ما معلوم شود

به كناري رانده  ،ها ما از خودمان چيزي نداشته باشيم»غير«اگر در صورت حضور اين  ،حال
خـود را  ) ايـدئولوژي (گيرنـد و   ران هستند كه عنان كار را به دست مـي شويم و اين ديگ مي

جـايي كـه   . توان اين شـرايط را ديـد   مي ـ اندكي تسامح  با ـ مدر اين متن ه. كنند تثبيت مي
آن  ةشاعر در تالش براي غلبه بر هول و هراس حاكم بر خود و فضاي ايجادشده به واسـط 

تالش دارد تـا بـه شـناخت و     ـ ا بر متن مسلط كردفضايي كه از ابتداي شعر خود ر ـ است
تشـويش درونـي ايـن    يابد اما، چون  دست ـ وگو با ديگري گفت ـ ديگري ةآگاهي به واسط

راوي تا حد بيننـده و نـاظري تقليـل    / و شاعر. كند غلبه ميحريف  ،دهد اجازه را به او نمي
: گر سرانجام كار است روايت ،كه همان مغلوب شدنش است ،يابد كه پس از اتمام حادثه مي

و . تا انتهاي اين پـاره از شـعر  » ... /تركيد تندر، ترق/ ـ بينم آه گويي قصه مي ـ / [ناگاه ديدم«
تواند كند  تنها كاري كه مي ،در برابر سوگ و ماتم رسيده ،اي جز تسليم ندارد شاعر كه چاره

در گريستن  يكه حت» ي نيز افشاندمپندارم اشك./ ماندم/ گير در زير آن باران غافل«اين است 
  .خود هم ترديد دارد

هاي انتهايي اين بخش از شعر  در قسمت» زد«و » تركيد«، »ناليد«حضور عناصري همانند 
هايي از عجز و ناتواني  توان نشانه آغاز كالم را مي ةو نقط آغازگردر جايگاه  ها آن نشستنو 

گر سـرانجامي سرشـار از    روايت ،حالتي ناالن جا كوتاه، با در شاعر دانست كه دست از همه
  .شكست و نااميدي است
تـرين اقصـاي    در خـوش / وآن بازي جانانه و جدي،/ آلود اين شطرنج رويايي بر نطع خون

اجـاقي   جـا  آن/ اين ابر چون آوار؟/ هاي شكرين، شيرين و شيرين كار، وين مهره/ ژرفايي،
اين هر / بار، گر كدام از جان گذشته زير اين خوندي./ چراغ، افسرد جا اين./ بود روشن، مرد
هـا وآن   آن گسـترش / بـر بـام خانـه بـر گلـيم تـار؟      / شطرنج خواهد باخت/ دم افزون بار،
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 ةبـاران جرجـر بـود و ضـج    / افسـوس / و باروهـا  ها و بـرج  ها و اسب آن پيل/ آرايي صف
./ رزوهاي نجيب ماافسوس آن سقف بلند آ/ ريخت هايي كه فرو مي و سقف./ ها بود ناودان

./ افسوس./ در هر كناري ناگهان مي شد صليب ما/ آن باغ بيدار و برومندي كه اشجارش و
گشايد  بغضم در گلو چتري كه مي/ [من خيس و خواب آلود./ كرد ابر انگار در من گريه مي

  .كرد ابر انگار بر من گريه مي/ چنگ
  8جدول 

 ------ ياييؤبر نطع خون آلود اين شطرنج ر
  بخش محذوفپايان )ايگروه حرف اضافه(نشانآغازگر بي

 ------ وآن بازي جانانه و جدي
  بخش محذوفپايان )ايگروه حرف اضافه(نشانآغازگر بي
 ------- ترين اقصاي ژرفاييدر خوش
  بخش محذوفپايان )ايگروه حرف اضافه(نشانآغازگر بي
 ------- هاي شكرين، شيرين و شيرين كاروين مهره
  بخش محذوفپايان )ايگروه حرف اضافه(نشانآغازگر بي

  اين ابر چون آوار
  بخش محذوفپايان )گروه اسمي(نشانآغازگر بي

  مرد/اجاقي بود روشن جا آن
 بخشپايان )قيد(دارآغازگر نشان

 چراغ، افسرد جا اين
 بخشپايان )قيد(دارآغازگر نشان

شـطرنج  /بـار،  اين هر دم افزون/بار،زير اين خون گذشتهديگر كدام ازجان
  بر بام خانه بر گليم تار؟/ خواهد باخت

 بخشپايان دارآغازگر نشان
ها وآن پيل/آراييآن صفها وآن گسترش

  / ها و برج و باروها اسب
  ها بود ناودان ةباران جرجر بود و ضج/افسوس

 بخشپايان )گروه اسمي در نقش نهاد(نشانآغازگر بي
 ريختكه فرو مي هاييو سقف

 بخشپايان )گروه اسمي در نقش نهاد(نشانآغازگر بي
وآن ]/ بـاد[هاي بلند آرزوهاي نجيب ما آن سقف ]از[افسوس

در هـر  / كـه اشـجارش  ] باد[باغ بيدار و برومندي 
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  .شد صليب ماكناري ناگهان مي
 بخشپايان دارآغازگر نشان

  .انگار در من گريه مي كرد ابر افسوس
 بخپايان دارآغازگر نشان

  ]بودم[خيس و خواب آلود   من
 بخشپايان نشانآغازگر بي

  /كه مي گشايد چنگ] بود[چتري]همانند[ بغضم در گلو
 بخشپايان نشانآغازگر بي

  كرد ابربر من گريه مي انگار 
 بخشپايان )قيد(دارآغازگر نشان

آن  ،آغـازگر در جايگـاه   )deictic( ها با نگاهي به بخش پاياني شعر، بسامد باالي اشاري
بـودن و   جـايي  بـودن، همـه   گيـر  همـه  توانـد بـر   مـي  ،هم بدون اشاره به زمان و مكان خاص

نماهـاي   اين نقش كه اينعين  در. داشته باشدداللت بودن اين درد گسترده در شعر  زباني همه
انسجام متني را ايجاد كرده و روال معنـايي   ـ تر هم گفته شد كه پيش چنان ـ گفتماني در متن

. گيرند بايد به زمان و مكان خاصي ارجاع داده شوند طور منطقي پي مي سطرهاي شعر را به
تنها  شده در زير باران و رعد و برق و طوفاني كه نه كدام زمان و مكان؟ زمان و مكاني ويران
و مـرگ اجـاقي روشـن و     هيطره افكنـد او هم س ةشاعر را فراگرفته باشد بلكه شايد بر زمان

. كنـد  افسردن چراغي را به همراه داشته باشد و جايي آرام براي شطرنج باختن را فراهم نمي
سـاختن   سپارد كه امكان مهيـا  به گذشته مي» افسوس« ةتمامي اين موارد را با بيان كلم شاعر

  .دست نخواهد داد هآن ديگر ب
نوعي ديگر انسجام  از ديگر موارد قابل ذكر در اين قسمت متن است كه خود به »تكرار«

هـم   شعر، در واژگـان آن  ةماي تكرار موضوع و درون. گيرد موضوعي و معنايي متن را پي مي
 ةضماير مورد اشـار . اي عيني، درون و بيرون شاعر را نشان دهد گونه به ،يافته تا بتواند  تبلور

رغم  علي ،ند كها ي غايباين ضماير حاكي از چيز. باشند وم شخص ميصورت س ما همه به
ضـماير شخصـي   . را در زمـان حـال شـاهد هسـتيم     هـا  آنحضور در زمان گذشته، غيبـت  

شوند كه در بنيـاد   سخن كاوي قلمداد مي ةحال گسترده در عرص عين موضوعي جالب و در
  تـوان  علمي را مي اي هرسال  چون ممتن زباني بلندي ه. داراي منش كالمي و كاربردي هستند

ضـمير  . بار هم ضمير اول شخص و دوم شخص را در خود نداشته باشد يك ي يافت كه حت
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عينـي و غيـر شخصـي بـه مـتن       ةتر ذكر شـد، جنبـ   سوم شخص، در عين مواردي كه پيش
ن دانست كه نويسنده قصد ندارد توان حاكي از اي ير در متن را ميحضور اين ضما. دهد مي

بـا انـدكي تسـامح، ايـن ويژگـي در      . تا رويكرد شخصـي خـود را عرضـه و آشـكار كنـد     
ها همگي نشان  و مانند اين» جا آن و«، »ها آن و«. ندا قابل مالحظههايي كه در متن آمده  اشاري

 هـا  آن يين بازگونوعي توا يا به  تئرسد شاعر جر ر ميظاز امري پنهان در متن دارند كه به ن
تكرار حرف ربـط  . را به زبان آورد ها آنتواند  خوردن است كه مي را ندارد و تنها با افسوس

بـودن موضـوعات و    صورت منفصل سرشت ناگسسته يا به ها  صورت متصل با اشاري به» و«
  .را به هم حفظ كرده است ها آنبودن  معطوف

  
  گيري نتيجه

حـدودي چگـونگي    جستن از نظرگاهي كـه برگزيـديم تـا    ياري  كوشيديم با در اين پژوهش
كه اين سـاخت در رسـاندن   را و متقابالً تأثيري را نشان دهيم شاعر از ساخت زباني  ةاستفاد

درواقع اين چگونگي كاربرد زبان در عمل بود و . روشن كنيمعيني شاعر دارد ـ  معناي ذهني
ي ازجمله با آرايش و سازماندهي خاص را توان نوع خاص در بيان هر نوعي از معنا مي كه اين

بديهي است كـه هـر سـاختي در    . دليل نيست هاي متعدد در زبان بي حضور ساخت. برگزيد
و  هـا  آنساخت سببي، مجهول، اطالعي و مانند  :رود كار مي زبان براي اهداف خاص خود به

در جهـت   هـا  آنهـا در خـود دارنـد و تنـوع موجـود در       هايي كه اين سـاخت  نيز نوع سازه
و اين همان . رود  كار مي و موضوع مورد نظر خود بهيا ايده  مورد وصف    ةكردن پديد برجسته

. هـا اسـت   ايـن سـاخت     ةنياز براي برقراري ارتباط و ايجاد و انتقال معنا است كه بر انگيزانند
شـده   ي بحثها توان نمود كالمي ساخت شده در بخش تحليل، مي حال با توجه به موارد بيان

كـارگيري   به ةرا مشاهده كرد و بر اساس آن دريافت كه شيو ها آنو ميزان بسامد و نوع وقوع 
 ةبـديهي اسـت كـه ايـن شـيو     . ابزارهاي زباني توسط شاعر در شعرش چگونه بـوده اسـت  

در صـورت تسـري    ،توان سبك شخصي نويسنده دانست و كارگيري ابزارهاي زباني را مي به
بر كسي پوشيده نيست كه چينش اين . دهد آن زمان، سبك دوره را شكل مي هاي هتآن به نوش
آرايـي زبـاني     آگاه است و با دانستن اين نـوع سـاخت   ها در زبان شعري امري ناخود ساخت

بسـتن دنيـاي    نقـش    ةجاست كه اين نوع آرايش است كه نحو توان شاعر شد اما نكته اين  نمي
ها و  دهد و تفاوت  او را شكل مي در متنِ ،نهايت در ،شاعر ودرون و بيرون را در ذهن و زبان 

  .دهد كشيدن آن نشان مي تصوير نگاه و به ةهاي او را با ديگران در نحو شباهت
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 انـد كـه   بـرده كـار   را براي اين مفـاهيم بـه   خبرهاي مبتدا و  معادل تر شود كه پيش يادآور مي .1
  .اند دقيق نبودهمفهومي  يلحاظ موضوعي و حت به

  .عالمت تكيه است .2
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