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Abstrat
This text is studying one of ‘elyas alavi’s
poems- the contemporary Persian poet
from Afghanistan. The method of this
study is using functional linguistic
approach, which is recognized as a natural
system that is the outgrowth of society and
adequate to social and human needs. In this
study, three language metafuntions is
considered: textual, interpersonal, and
identical metafunctons. Then, the poem is
examined according to textual cohesion
methods, theme-rheme structure and
language transivity system.. This study
indicate that in Alavi’s poem, a polarized
universe is represented but thoroughly
systematic in which the events are
protractedly repeated regardless of time
and place.

چکیده
 شاعر،نوشتۀ حاضر به بررسی شعری از الیاس علوی
 شیوۀ این.معا صر و فار سیزبان افغان ستان میپردازد
برر سی ا ستفاده از آموزههای زبان شنا سی نق شگرا ست
که زبان را نظامی طبیعی و حاصللا امتماو و متناسل
 در این بررسللی به.با نیازهای مامعه و انسللان میداند
 بینافردی و اندیشلللگانی زبان در،سللله فرانقش متنی
 شلللیوههای، تولید معنا تومه شلللده و شلللعر از ل ا
خبری و نظام گذرایی زبان- ساخت مبتدا،انسجام متن
 بررسی حاضر نشان میدهد که در.بررسی شدهاست
 میانی دو قطبی اما به غایت نظاممند و،شلللعر علوی
بهسللامان بازنمایی شللدهاسللت که در آن رخدادها به
صلللوری پیوسلللته و فارم از زمان و مخان مشلل
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از سوی دیگر ،گویندگان یک زبان ،عناصر زبانی را

مقدمه:
بررسی

با تومه به نقش آنیا در کا نظام زبان و در یک بافت

متنهای ادبی است؛ قبول اصول ساختارگرایی و تأکید

ارتباطی انت اب میکنند؛ یعنی هر گزینشی از عناصر

بر نقش زبان به عنوان واحدهای ساختاری و نیز بررسی

زبانی ،در درون نظام زبان ،به هنگام ارتباط میان اعضای

متن

مامعه و با استفاده از ساختارهای مومودی صوری می-

با بافت موقعیتی حاصا میشود ،از مملۀ این دالیا

گیرد که مامعه برای بیان معناهای مورد نظر خود خلق

است( .حقشناس )76 :1382،همچنین ،تومه به متن و

کردهاست .بنابراین تمایزی میان خود زبان و کارکرد

توصیف نظاممند اصول حاکم بر انت اب و باهمآیی

امتماعی و ارتباطی آن نیست .به همین میت ،از نظر

کلمای در یک زبان و تومه به پیوند مجموعۀ معناها و

هالیدی «متن رخدادی امتماعی است که انتقال معناهای

پیوند خوانندگان با انت اب آنیا ،باعث شده تا زبان-

نظام امتماعی را ممخن میسازد و هر عضو یک مامعۀ

شناسی نقشگرا به عنوان یخی از کارآمدترین روشها

زبانی ،درحقیقت یک تولیدکنندۀ معناست و اوست که

برای بررسی متنهای ادبی مورد تومه قرار بگیرد.

واقعیت امتماعی را خلق میکند و همواره تغییر می-

(توالن)195 :1389،این نگرۀ زبانشناسی عمدتاً در

دهد(».هالیدی )139 :1978،به این ترتی  ،متن عالوه بر

اروپا شخا گرفت و رشد یافت و به نظریه های

اینخه شیوۀ ساماندهی خود زبان را بازتاب میدهد ،درک

گوناگون مجیز شد .مارتینه  ،فرث و هالیدی از ممله

و دریافت گویندۀ س ن از واقعیت و تجربۀ او از میان

پیشگامان زبانشناسی نقشگرا هستند (حقشناس:1382،

هستی ،چگونگی ارتباط میان اعضای مامعه و نیز حفظ

 )76اما زبانشناسی نقشگرای سیستمی ،اساساً ساخته

و تثبیت روابط امتماعی را بازنمایی میکند .این سه

و پرداختۀ هالیدی است و چنان که از نام آن پیداست،

کارکرد زبان در زبانشناسی هالیدی ،ت ت عناوین

بر اساس دو مفیوم نقش و سیستم (نظام) بنیان نیاده

فرانقشهای متنی ،اندیشگانی و بینافردی مورد مطالعه و

شدهاست.

بررسی قرار میگیرد.

زبانشناسی نقشگرا به دالیا بسیاری ،مناس

ساختار سومی به نام گفتمان که از رهگذر ترکی

از نظر هالیدی ،زبان نظامی برای ساختن

نو شتۀ حا ضر بر ا ساس چنین رویخردی به متن

معناهاست و معنا همواره با صوریهایی همراه است که

ادبی ،یخی از شللعرهای الیاس علوی ،شللاعر معاصللر

داده میشود (هالیدی:1985،

افغان ستان ،را با عنوان «ما میمیریم» مورد برر سی قرار

)xvii؛ بنابراین ،رابطۀ بین معنی و صوری یا

میدهد .این شللعر از ن سللتین مجموعه شللعر علوی با

عباریپردازی ،قراردادی نیست بلخه صوریهای

نام «من گرگ خ یال بافی هسلللتم» انت اب شلللده که

از طریق آنیا تش ی

ن وی به طور طبیعی با معناهایی که در قال

آنیا بیان

در سال  1386و در تیران چاپ شدهاست.

میشوند ،ارتباط دارند .به عباری دیگر ،گویندگان یک
زبان ،برای بیان معنای خاصی که در نظر دارند ،عناصر

پیشینۀ تحقیق

کنار

در زمینۀ بررسی متنهای ادبی بر اساس آموزههای زبان-

یخدیگر قرار میدهند؛ پس ،یک زنجیرۀ واقعی س ن

شناسی نقشگرا درسالهای اخیر پژوهشهای قابا

شفاهی یا مختوب ،حاصا گزینشهایی است که در

تومیی صوری گرفتهاست که از آن ممله میتوان به

درون نظام زبان صوری میگیرد.

موارد زیر اشاره کرد:

زبانی را به طریق خاصی انت اب میکنند و
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میران م یامر و م مد نبوی ( )1376در ک تاب « به

مجمو عه شلللعر از اشللل عار ال یاس علوی به چاپ

سللوی زبانشللناسللی شللعر» ،پس از ب ث مفصلللی

ر سیدها ست که عبارتند از« :من گرگ خیالبافی ه ستم»

درمعرفی و شللرآ آموزههای زبانشللناسللی نقشللگرای

(« ،)1386بعضی زخمها» ( )1390و «حدود» (.)1393

سیستمی ،شعرهایی از نیما یوشیج را موضوو بررسی

شلللعر «ما میمیریم» ،از کتاب «من گرگ خیالبافی

موردی خود قرار دادهاند.

هسلللتم» انت اب شلللدهاسلللت .متن کاما شلللعر با

فردوس آ قاگلزاده ( )138۴در م قا لهای ت ت

شمارهگذاری هر سطر شعر در اینجا نقا می شود و

عنوان «کاربردآموزه های زبان شللناسللی نقشللگرا در

برای سیولت کار بررسی ،درارماوهای بعدی به شعر،

تجزیه و ت لیا متون ادبی» ،یخی از غزلیای حافظ را

به شمارۀ سطر مورد نظر اشاره خواهد شد.

ت لیا و بررسی کردهاست.

 -1ما میمیریم

بررسی سبخی رمان «چرام ها را من خاموش می

 -2تا شاعران بیمار شعر قشنگی بگویند

کنم» با رویخرد فرانقش میانفردی نظریۀ نقشلللگرایی،

« -3ما میمیریم» بازی قشنگی است

عنوان مقالهای اسللت از م مدرضللا پیلواننژاد و فائزه

 -۴وقتی مادر پوتین افسر موان را لیس میزند

وزیرنژاد ( )1388که ر مان نامبرده را از نظر و مه و

 -5و روزنامهها هی عخس پدر را مینویسند

زمان افعال بررسی کردهاست.

 -6کنار آدمهای میم

علیرضللا نبیلو ( )1392درمقالهای ت ت عنوان

 -7هر ش

هزار بار عروس میشود

«بررسلللی و ت لیا نی نامه بر مبنای زبانشلللناسلللی

 -8و خواهرم هزار بار میغ میزند.

نقشلللگرای سلللازگانی» ،نی نامۀ موالنا را از نظر انواو

« -9هزار بار» بازی قشنگی است

فرایندها و مشارکین آنیا مورد بررسی قرار دادهاست.

« -10کارگران ساعت یازده احساساتی میشوند»

برر سی ،ت لیا و نقد چیار ق صیده فار سی بر

 -11فردا همه به خیابانها

اسللاس آموزههای زبان شللناسللی سللیسللتمی نقشللگرا،

 -12می

مقالهای اسللت از حسللینعلی قبادی و احمد رضللایی

 -13ریز

ممخرانی که موضللوو آن ،مقایسللۀ ب ش تغزل چیار

 -1۴ریز میکنند

قصیدۀ فرخی ،مسعود سعد ،ازرقی و امیر معزّی است.

 -15پارچههای رنگی را
 -16آواز میخوانند

شعر «ما میمیریم»

 -17میرقصند

الیاس علوی ،متولد «دایخندی» ،ت صلللیا کردۀ ایران و

 -18و البته شعار میدهند

هماکنون ساکن ا سترالیا ست .ن شر کتاب اول او در تیران

 -19ما میمیریم

و موفقیت او در «سللومین دورۀ مایزۀ شللعر خبرنگاران»،

 -20تا عخاس «تایمز» مایزه بگیرد

«کنگرۀ شلللعر موان ایران» و «مایزۀ قیصلللر امینپور»
(کتاب سال شعر موان) در ایران و همچنین م شنوارۀ

 -2مبانی نظری بحث

«قند پار سی» در افغان ستان ،بیش از پیش آثار او را مامعۀ

زبانشناسی سیستمی -نقشی« ،زبان را سیستمی از

ادبی فارسیزبانان مطرآ ساختهاست .تا کنون سه

معناها میداند که با صوری همراه ا ست و در تقابا با
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سللاخت ،بازنمودی از روابط مانشللینی عناصللر زبانی

بینافردی زبان ممخن میشلللود .فرانقش متنی که عاما

ب نابراین

برقراری ارتباط میان دو فرانقش اندیشلللگانی و بینافردی

میکوشد تا هر عنصر زبانی را با ارماو به نقش آن در

ا ست« ،مربوط ا ست به مامعیت و شخا واحد ارتباطی

کا نظام زبان توضللید دهد .همچنین از نظر هالیدی،

در زمینللۀ موقعیتی آن( ».فللاولر )8۴ :1386،و شلللیوۀ

«ز بان ،ن یادی امت ماعی و ب شلللی از ن ظام امت ماعی

سازماندهی خود زبان را بازنمایی میکند؛ یعنی شیوهای

اسللت» (هالیدی )39 :1978،و وی در هنگام بررسللی

که «زبان میان خود و بافت ارتباط برقرار میکند تا به

زبان «به بافت ،گسترۀ کاربرد زبان و زمینههای سازندۀ

تناسللل

بافتی که درآن ماری میشلللود و به تومه به

زبان نیز تومه میکند( ».سلللورن )82 :1388،و می-

ویژگی های مترت

کوشلللد تا زبان را هم در ذای خود و هم در رابطه با

و نبوی)27 :1376 ،

اسللللت».

( هال یدی)xxvii :1985،

بر آن بافت ،متنآفرینی کند( ».میامر

فره نگ ،ن ظام امت ماعی و باور هاتوضلللید د هد».

برای بررسی فرانقشهای زبان در شعر علوی ،به

(لیچ )76 :1987،ب نابراین ،دراین د ید گاه  ،ن ظام ز بان،

ساخت مبتدا -خبری متن ،شیوۀ انسجام آن ،نظام گذرایی

ن ظام دلب واهی و قراردادی نیسللللت بل خه طبیعی و

متن و بررسی فرایندها و مشارکین هر فرایند تومه خواهیم

با نیازهای مامعۀ انسللان

کرد؛ درضمن این بررسی ،بررسی ومه و زمان افعال نیز

حاصللا امتماو و متناسلل

اسلللت و ب ش های بنیادین معنا در زبان ،ب ش هایی

مورد تومه قرار خواهد گرفت.

نقشلللی و کارکردیاند که فرانقش نامیده میشلللوند.
(میامر و نبوی)15-1۴ :1376،

بررسی ساخت مبتدا -خبری متن

از نظر هالیدی و حسن ،واحد تجزیه و ت لیا

سللاخت مبتدا -خبری ،گویندهم ور اسللت؛ یعنی نشللان

متن ،بند است (هالیدی و حسن )2 :1985 ،و هر بند

میدهد که گوینده میخواهد از چه چیزی س ن بگوید.

دارای فرانقشهای مجزا و در عین حال مرتبطی است

مبتدا ،عن صر آغازین ممله و مو ضوو ا صلی پیام ا ست و

که به سه دسته تقسیم میشوند :فرانقش

اندیشگانی1

خبر ،آن چیزی اسلللت که دربارۀ مبتدا گفته میشلللود.

فرانقش بینافردی 2و فرانقش متنی( .3همان23-18:؛

سللاخت بینشللان یک ممله ،وقتی اسللت که عناصللر

هالیدی)28 :1985،

سلللاز ندۀ ممله ،م طابق با ن و معمول زبان در پی هم

فرانقش اندیشگانی ،درک و دریافت و نیز تجربۀ

بیایند و نیاد دسللتوری ممله ،در مایگاه مبتدا قرار بگیرد

ما را از هستی بازنمایی میکند و شاما دو زیرمجموعۀ

اما هرگاه سلللازه های دسلللتوری ممله بر خالف ن و

فرا ن قش ت جر بی و فرا ن قش م ن ط قی اسللللت

معمول زبان مابهما شوند ،آن ساخت ،ساختی ن شاندار

(هالیدی و متی سن ،)29 :200۴ ،فرانقش بینافردی ،ناظر

است« .زمانی که عناصری از مای معمول خود در ممله

به ا ستفادۀ گوینده از زبان برای ورود به رویدادی گفتاری

خارج میشلللوند و در مای دیگری ،به فرر در ابتدا یا

اسللللت؛ یعنی ابزاری برای بیللان رابطلله ای کلله فرد

انتیای ممله ،قرار میگیرند ،به این معناسلللت که این

برقرار میکند ،مثا اطالورسللانی و

عناصلللر در آن ل ظه از مریان سل ل ن ،برای گوینده یا

مابین خود و م اط

اق ناو م ا ط  ( .هال یدی )53 :1985،ب نابراین ،چگونگی
بازن مایی ارت باط و نیز حفظ و تثب یت روابط امت ماعی
میان مشلللارکین یک ارتباط کالمی ،با بررسلللی فرانقش

نویسنده از اهمیت ویژهای برخوردارند .چنین عناصری
______________________
1. Ideational Metafunctio
2. Interpersonal Metafunction
3. Textual Metafunction
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را باید کانون تومه و تأکید نویسنده یا گوینده به حساب

ال و به شلللخلی سلللاختارمند ،خود
نظمی موقتی که کام ً

آورد( ».چیف )50-51 :1976 ،سلللاخت مبتدا -خبری

مزیی ازسلللاختار معمول و همیشلللگی و نظاممند میان

شللعر علوی ،در تمامی مملهها مطابق با سللاخت ن وی

بازنماییشللده در شللعر اسللت و شللعر ازهمان ابتدا بر

معمول زبان فارسلللی اسلللت؛ یعنی تمام مملهها ،از نظر

بازنمایی آن اصرارمیورزد.

ساخت مبتدا -خبری ،بین شان ه ستند و نیاد د ستوری
در مایگاه مبتدا قرار گرفتهاست و تنیا دو بند نشاندار در

عوامل انسجام متن

متن دیده میش لود :در سللطرهای  5و  ،6یخی از عناصللر

منظور از انسجام یا پیوستگی واتصال بین مملهها،

سلللاز ندۀ خبر مم له (ک نار آدم های میم) ،ب عد از ف عا

مجموعۀ عواملی است که باعث یخپارچگی و وحدی

آمدهاسللت و در سللطرهای  ،15-11از یخسللو دو فعا

متن و نیز تمایز آن از مجموعهای از ممالی مداگانه

«میریزند» و «ریزریز میکنند» شللخسللته شللده و در هم

و نامربوط میشوند .هالیدی و حسن ،انسجام

متنی۴

ادغام شدهاند و از سوی دیگر ،صرف نظر از برم سته-

یا روابط بین ممالی متن را مفیومی معنایی میدانند

شدن کالم به وا سطۀ تقطیع سطرها و دو فعا یاد شده،

که «بیانگر روابط معنایی مومود در متن است و شناخت

در سلللطر  ،15باز هم یخی از سلللازه های خبر مم له

متن از غیر متن را ممخن میکند( ».هالیدی و

(پارچههای رنگی) بعد از فعا قرار گرفتهاسلللت .به این

حسن )۴ :1976،و ابزارهای انسجام متن را به سه

ترتی  ،تنیا در دو بند از شلللعر ،ب شلللی از خبر ممله،

دسته

برخالف روال معمول ن و فار سی ،بعد از فعا آمده و نه

تقسیم

فقط در پایان ممله که در یک سطر م ستقا ،مورد تأکید

-1

شللاعر قرارگرفته اسللت .این شللیوۀ سللاماندهی سللاخت

بیرون متنی) ،مایگزینی و حذف،

مبتدا -خبری متن در شلخا معمول و دسلتورمند آن-2 ،

 -2ابزارهای پیوندی یا حروف ربط و

میانی کامالٌ بهسلامان و قانونمند را بازنمایی میکند و-3

 -3ابزارهای واژگانی (تخرار و باهمآیی)

بازتابی است از تجربۀ زیستۀ شاعر و نیز تمام کسانی که

میکنند)1(:

ابزارهای دستوری :شاما ارماو (درون یا

ادای ربط ،نقش میمی در انسجام متن ایفا

به عنوان م اطبان او ،از همان ابتدا با ضمیر ما م ش

میکنند و «به ل ا

می شوند؛ شعر از تجربۀ زی ستۀ ما در میانی میگوید که

پیوندهای معنایی گوناگونی میان عناصر متن برقرار

و به دور از آ شفتگی

میکنند( ».میامر و نبوی )67 :1376 ،این ادای در

یا هرج و مرج ،به شخلی دو قطبی ساماندهی شده است

شعر علوی نیز از میمترین عواما انسجام متن هستند.

و تنیا گاهی و اندکی ،به ظاهر از اصلللول قاعدهمند خود

سطرهای اول و دوم شعر ،دو مزء مملۀ مرکبی

فاصلللله میگیرد :وقتی که روزنامهها از ما آدمهای میمی

هستند که به واسطۀ حرف ربط وابستهساز «تا» به هم

می سازند و وقتی که پارچههای رنگی ریز ریز می شوند.

پیوستهاند .یخی از کارکردهای حرف ربط «تا» بیان

به عباری دیگر ،مرگ پدر (ما) ،ما را تبدیا به آدم های

علت است؛ یعنی در ممالتی مثا «به کتاب انه رفتم تا

میمی میکند که همواره مرکز تومه روزنامهها هسللتند و

او را ببینم »  ،مملۀ پایه یا پیرو  ،علت وقوو مملۀ

بر ا ساس نظمی معمول و م ش

باز مرگ ما و البته زندگی ما ،گاه دسلللتاویزی میشلللود
برای اندک به هم ری تگی نظم مومود؛ نوعی از بی-

معناهای ویژهای که دارند،

______________________________
4. Textual Cohesion
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دیگر را بیان میکند .به این ترتی  ،حرف ربط آغاز

این سطر ،عاما دیگری است که عالوه بر افزودن به

مملۀ پیرو دستوری (سطر دوم) ،در حقیقت ربط بین

انسجام دو ممله ،از همسانی نیاد دو ممله و تجربۀ

دو ممله را به شخلی سامان میدهد که مملۀ آغازین

مشترک این دو حخایت میکند؛ تجربهای که در سطر

شعر (مملۀ پایه) علت مملۀ دوم را بیان میکند :ما

نیم شعر ،به شخا بازی قشنگ دیگری بازنمایی

میمیریم (فقط) برای اینخه شاعران بیمار شعر قشنگی

میشود .در این سطر ،تخرار واژهها عاما قطعی انسجام

بگویند.

تمام ممالی شعر است؛ تخرار واژۀ «هزار بار» در
آغازین

مایگاه مبتدای ممله و تخرار «بازی قشنگی است»

ارتباط سلطر سلوم شلعر با مملۀ مرک

متن (سطرهای 1و ،)2حاصا انسجام واژگانی از طریق

 -که پیشتر در مایگاه خبر سطر سوم شعر

تخرار واژههاسللت« .انسللجام واژگانی ،نتیجۀ حضللور

آمدهاست -در مایگاه خبر ،عاما وحدیب ش تمام

واژه های مشلللا به و مرتبط در متن و مبتنی بر راب طۀ

گزارههای متن است .به این ترتی  ،حروف ربط و

م عنللا یی واژههللای زبللان بللا یخللد ی گر اسللللت».

تخرار واژهها ،ابزارهایی هستند که شاعر به وسیلۀ

(هالیدی )310 :1985،تخرار ،یخی از شیوههای انسجام

آنیا ،تمام مملههای این ب ش شعر را به صوری یک

واژگانی متن اسلللت و منظور از آن ،تخرار واژه هایی

کا منسجم و بههمپیوسته ،پیش روی خواننده

اسلللت که به واژه های متنی معروفاند و نه واژه های

قرار میدهد.

د ستوری مثا ادای ربط و حروف ا ضافه و ...در سطر

مملۀ سطر دهم ،تنیا مملهای است ،که به ظاهر

سللوم شللعر ،کا مملۀ سللطر اول ،به صللوری اسللم

هیچ یک از عواما انسجام متن در آن دیده نمیشود.

درآمده و در مایگاه مبتدای ممله تخرار شللدهاسللت؛

این ممله از ل ا

ساختاری ،پیوند دو پارۀ اول و

همچنین واژۀ «ق شنگ» که در مملۀ سطر دوم ،صفت

دوم شعر را برقرار میکند و به شخلی مبیم ،از توالی

واژۀ « شعر» ا ست ،در این سطر تخرار شدها ست تا دو

زمانی رویدادهای دو بند خبر میدهد .مبتدا و خبر

واژۀ شعر و بازی ،به وا سطۀ صفتی یخ سان ،به شخلی

این ممله،

هیچیک در بندهای قبا یا بعد

یخسان و طنزآمیز در ذهن خواننده تداعی شوند.

تخرار نشده است اما دو نشانۀ «ساعت یازده» که به

دو مملۀ سطرهای بعدی نیز از طریق حروف

نوعی حد فاصا زمانی رویدادهای بند اول (امروز) و

ربط به مملۀ سطر سوم میپیوندند؛ حرف ربط «و»،

بند دوم (فردا) شعر است و نیز واژۀ «کارگران» که به

مملۀ سطر 5و  6را همپایۀ مملۀ سطر چیارم قرار

شخلی استعاری ،هممعنای همۀ بازیگران بازی بندهای

میدهد و واژۀ «وقتی» ،عاما پیوند زمانی (همزمانی)

اول و دوم شعر قرارمیگیرد ،نوعی پیوند معنایی میان

این دو ممله با مملۀ سطر سوم است .حرف ربط

دو پارۀ شعر برقرار کرده است .به عباری دیگر،

«و» در انسجام سطرهای بعدی شعر نیز نقشی اساسی

خوانندۀ شعر ،با تومه به بافت شعر ،واژۀ «کارگران»

دارد؛ در مملۀ سطر  ،7نیاد ممله ذکر نشدهاست اما

را به صوری تعبیری عام تفسیر میکند که شاعران

حرف ربط «و» ،عنصر حذفشده را به نیاد مملۀ دوم

بیمار و روزنامهها در بند اول شعر و همۀ کسانی که

خواهر گویندۀ س ن و

در بند دوم شعر میرقصند و آواز میخوانند را در

نیاد پنیان مملۀ سطر هفتم ،یخی میشوند و تجربهای

برمیگیرد .به این ترتی  ،این ممله حد فاصلی است

مشترک را از سر میگذرانند .تخرار واژۀ «هزاربار» در

میان بازی قشنگ کالمیای که امروز و در بند اول

ارماو میدهد .به این ترتی

روایت «ما» و «دیگران» در شعری از الیاس علوی
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شعر ،در پی «مردن ما» در حال امراست با بازی

ارماو بیرون متنی ،شخا دیگری از ارماو است که

فیزیخیای که بند دوم شعر از آن خبر میدهد و فردا

برخالف ارماو درون متنی ،نقشی در انسجام متن

امرا خواهدشد.

ندارد و تنیا به تولید متن کمک میکند و باعث پیوند

در ب ش دوم شعر (ممالی )20-11واژۀ «فردا»،

متن با بافت موقعیتی میشود و درک آن ،وابسته به

عاما انسجامب ش متن و اتصال این پارۀ شعر با

موقعیت و م یطی است که متن در آن واقع

قسمت اول شعر است و نوعی توالی زمانی میان دو

شدهاست( .هالیدی و حسن )31-36 :1976،در شعر

پارۀ شعر برقرار میکند .در این ب ش ،حذف نیاد

علوی ،میمترین عنصری که در ارماو به بیرون متن،

مملههای  ،18-12عاما انسجام تمام سطرهاست و

تولید شعر و نیز نقش میانفردی شعر را رقم میزند،

افعال را به یک نیاد واحد ،یعنی واژۀ «همه» ارماو

ضمیر «ما» است که در ابتدا و نیز مملۀ پایانی شعر

و تخرار مملۀ  ،1در مایگاه مبتدای مملۀ

تخرار میشود .ضمیر «ما» دربرگیرندۀ شاعر و م اطبان

پایانی شعر ،ابزار دیگری است که وحدی و انسجام

شعر اوست؛ یعنی ،صدای شاعر دیگر تنیا صدایی

معنایی متن را بیش از پیش ممخن میکند .در این

نیست که ازخالل متن شنیده میشود بلخه او یخی از

مملۀ پایانی که در دو سطر آخر شعر آمدهاست،

کسانی است که تجربۀ مشترکی را از سر گذراندهاند؛

تخرار ساختار ن وی مملۀ آغازین شعر و نیز شخلی

صدایی از میان صداهاست که به نمایندگی از آنیا،

از ترادف معنایی که میان عخاس تایمز و مایزه

بازنمایی یک تجربۀ زیستۀ ممعی را به عیده گرفته-

گرفتن او و شعر گفتن شاعران بیمار ومود دارد ،بیش

است و به همین ن و ،ضمیر متصا «م» هم دیگر تنیا

از پیش بر انسجام معنایی شعر میافزاید.

بر خواهر شاعر داللت نمیکند بلخه به صوری عام و

میدهد()2

ارماو درون متنی ضمیر «همه» به عناصر پیش از
خود نیز نقش میمی در ارتباط و پیوستگی دو پارۀ

در هر بار خواندهشدن شعر ،بر خواهران خوانندگان
شعر (خواهران ما) داللت میکند.

شعر ایفا میکند .این واژه از یخسو تمام کسانی را که

به این ترتی  ،ارماو به عناصر بیرون از متن ،از

شدهاند،

سویی بازتابی است از نگرش شاعر نسبت به میان

در کنار هم قرار میدهد و از سوی دیگر ،در مایگاه

معمولی که در شعر او بازنمایی میشود و تجربهای

نیاد تمام مملههای بند دوم ،بر تودههای بینام و

که او و م اطبانش را با آن دیگران (همه) در تقابلی

نشانی داللت میکند که پیشتر از آنیا با لفظ کارگران

معنادار میان مرگ و زندگی قرار میدهد و از سوی

یاد شدهاست .این شخا کاربرد ضمیر و ارماو آن،

دیگر ،نقش بینافردی س ن را به گونهای سامان

عالوه بر نقشی که در انسجام متن دارد ،درتولید شعر

میدهد که گویندۀ س ن ،دیگر یک ش

(شاعر)

و تأکید بر میان دو قطبیای که شاعر آن را بازنمایی

نیست بلخه م اطبان او هستند که همسو و همصدا

میکند نیز مؤثر است؛ لفظ «همه» و تقابا آن با ضمیر

با شاعر و با هر بار خواندن شعر ،خود و شاعر را در

«ما» در بندهای آغاز و پایان شعر ،به معنای همه غیر

کار گفتن از تجربهای مشترک مییابند .این تجربۀ

از ما ،یا به عبارتی آنیا یا کارگرانی است که به خیابان-

مشترک را از خالل نظام گذرایی متن ،به شخلی

ها آمدهاند تا از مرگ ما ،بازی قشنگی بسازند.

دقیقتر و عینیتر میتوان دریافت.

به طور استعاری با واژۀ «کارگران» مش
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کنشپذیر هستند که فرکالف آنیا را «کنشهای فاقد

بررسی نظام گذرایی در متن
نظام گذرایی 5سازوکار بیان فرانقش اندیشگانی و

هدف» مینامد( .ن.ک :فرکالف)187 :1387،

تجربی در زبان است .منظور از گذرایی ،گزینش

 -2فرایندهای ذهن :7شاما ادراک ،شناخت و

نظاممند از میان امخانای مومود زبان است که بر

واکنشهای ذهنی انسان هستند و با افعالی همانند

اساس انگیزههای نویسنده یا گوینده صوری میگیرد؛

درک کردن ،فخر کردن،خواستن ،تصمیم گرفتن،

یعنی فرانقش تجربی ،الگوهای تجربۀ تولیدکنندۀ متن

دوست داشتن ،ترسیدن بیان میشوند( .هالیدی و

افعال و فرایندها

متیسن )179-200۴:190،این فرایندها بیانگر تجارب

بازنمایی میکند و بنابراین با بررسی انواو افعال و

ناشی از ذهن و احساس آدمی هستند و وقوعشان

فرایندهای یک متن ،میتوانیم ازالگوهای تجربه و نیز

مستلزم یک مشارک انسانی یا شبه انسانی یا به

افخار و عقاید شاعر یا نویسنده آگاه شویم.

عبارتی ،یک مدرک یا حسگر است( .توالن:1386،

(سیمپسون)22-26 :200۴،

)199

را به صوری نظاممند و در قال

نظام گذرایی ،گزینههای مومود زبان را از میان

 -3فرای ند های راب طهای :8فرای ند های مربوط به

سه عنصر اصلی فرایندها انت اب میکند؛ این سه

تو صیف یا شنا سایی ه ستند .رابطه بین دو چیز یا

عنصر عبارتند از -1 :خود فرایند که نوعاً در یک

پدیده با یخدیگر در قال

فرایند رابطهای و با ا ستفاده

عباری فعلی تجلّی مییابد -2 ،مشارکین فرایند که در

ازاف عال ر بطی و معموالً با «بودن» ب یان میشلللود.

گروههای اسمی و وصفی مش

میشوند

و

(همان 201:و نیز هالیدی و متیسن)228-20 :200۴،

 -3موقعیتهایی که با هر فرایند همراه میشوند و

فرایندهای فرعی که در حد فاصا فرایندهای

م ا بروز آنیا درگروههای قیدی ،گروههای حرف

اصلی قرار میگیرند ،عبارتند از -1 :فرایندهای

اضافهای و بندهای قیدی است( .توالن)196 :1386،

کالمی :حد فاصا فرایندهای رابطهای و ذهنی هستند

فرایندها بر رخدادها ،کنشها ،احساسای ،گفتارها

و به طور کلی ،فرایندهای گفتن و ص بتکردن را

و بود یا نبود امری داللت میکنند و در دو دستۀ

بیان میکنند و مشارکین آن عبارتند از:

گوینده،

فرایندهای اصلی و فرعی مای میگیرند .فرایندهای

شنونده و گفته -2 .فرایندهای رفتاری :حد فاصا

اصلی عبارتند از:

فرایندهای مادی و ذهنی هستند و بیانگر فعالیتهای

 -1فرایندهای مادی :6بر انجام کار یا رخداد

خودموش و کنترلنشدۀ درونی یا بیرونی انسان

افعالی مثا اتفاق-

هستند و میتوانیم آنیا را نمودی از فرایندهای کالمی

افتادن ،ساختن ،خلقکردن ،رنگکردن ،رفتن و ...ظاهر

یا ذهنی بدانیم که به شخلی تقریباً مادی بازنمایی

میشوند (هالیدی و متیسن )190-179 :200۴،این

شدهاند .افعالی نظیر نگاهکردن ،گریهکردن ،نفس

فرایندها مستلزم ومود تنیا یک کنشگر هستند و در

کشیدن ،میغکشیدن ،آوازخواندن ،نشستن و  ...بیانگر

مواب پرسشهایی نظیر «چه اتفاقی افتاد؟» یا » «او چه

فرایندهای رفتاری هستند -3.فرایندهای ومودی :بین

واقعهای داللت میکنند و در قال

کرد؟» میآیند و اگر به پرسش اول پاسخ گویند،
بیانگر یک رخداد هستند و در صوری پاسخگویی به
پرسش دوم ،بیانگر نوو خاصی از کنشهای بدون

_______________________________
5. transivity system
6. Material process
7. Mental process
8. relational process
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شعر

بین فرایندهای مادی و رابطه ای قرار دارند و با

مردن ما و دو کنش سطرهای بعد .به این ترتی

افعالی همانند ومود داشتن و ظاهر شدن و ...بیان

گفتن شاعران و  ...از نظر زمانی در یک ردیف و در زمان

میشوند (هالیدی و متیسن 252-256 :200۴،و

حال ماری میشوند تا همزمان به عنوان یک بازی قشنگ

توالن)200-201 :1386،

معرفی شوند.

در شعر علوی،تمام فعاها ،فرایندهای مادی و

در سطرهای  7تا  10نیز همان سازوکار مملههای

رفتاری و رابطهای را بازنمایی میکنند .بند اول شعر،

قبلی تخرار میشود .در مملۀ اول ،رخدادی بیان میشود

سطر  1تا  ،6بازنمایی رخدادی است که تمام شعر بر

که نیاد آن مش

نیست اما حرف ربط «و» ،سطر دوم

اساس آن آغازمیشود ،بسط پیدا میکند و به پایان

را به ن وی به این ممله ربط میدهد که هر دو فرایند

میرسد .شاعر با قراردادن این رخداد در آغاز شعر و

«عروسشدن» و «میغزدن» به نیادی یخسان عطف

برمستهکردن آن و سپس با بسط ممله با یک مملۀ

میشوند و به این وسیله ،خواهر در مملۀ دوم ،با تمام

پیرو ،مضمون اصلی شعر و فضای دوقطبی میان

زنانی که به تعبیری استعاری «عروس میشوند» ،یخی

بازنماییشده در شعر را مورد تأکید قرارمیدهد .بر

میشود و در سطر بعد ،عروسشدن و میغزدن

خالف رخداد سطر اول ،فعا مملۀ پیرو ،بر یک کنش

خواهرها ،باز هم با یک مملۀ ربطی و به صوری خبری

بدون هدف (غیرمتعدی) داللت میکند .در سطر سوم،

قطعی ،به عنوان یک بازی قشنگ معرفی میشود .در سطر

ارتباط میان رخدادی که نیادش «ما» هستیم و کنشی که

آخر این بند (سطر  ،)10مملۀ دیگری به صورتی خبری

یک الگوی رابطهای

قطعی ،از کارگزاران بازی میگوید .کارگرانی که در

بیان میشود :ما میمیریم ،بازی قشنگی است« .وظیفۀ

ساعت یازده احساساتی میشوند و هزار بار برای آنیا

عمدۀ الگوهای ربطی ،طبقهبندی یا ارزشگذاری است»

بازی قشنگی است؛ همانطور که مردن ما.

از شاعران بیمار سرمیزند ،درقال

(یارم مدی)1۴۴ :1383،؛ یعنی،این نوو مملهها،

در ب ش پایانی شعر(سطرهای  ،)20-11دو فعا

مفاهیمی را به صوری حخمی قطعی بیان میکنند و به این

ری تن به خیابانها (آمدن به خیابانها) و ریزریز کردن،

میت ،از ارزشهای ایدئولوژیخی حخایت میکنند که

فرایندهایی مادی به شمار میآیند و فرایندهای

مولد متن بر ص ت و قطعیت آنیا تأکید میکند .به این

رقصیدن ،آوازخواندن و شعاردادن ،ظاهراً فرایندهایی

ترتی  ،شاعر در همان سه سطر اول شعر و با قاطعیت،

رفتاری را بازنمایی میکنند اما نختۀ مال

تومه این است

میانی دو قطبی را بازنمایی میکند؛ میانی که در یک

که این فرایندها ،حاصا فعالیتهایی خودموش

سوی آن «ما» هستیم که میمیریم و در سوی دیگر ،آن

و کنترلنشده نیستند و از رخدادی آگاهانه و درحال

دیگرانی قرار دارند که مرگ ما دستاویز بازی آنیاست؛

وقوو خبر میدهند؛ یعنی بر فعالیتهای مادی به

بازی قشنگی که شعر باز هم در بندهای بعد آن را

شخا رخدادی داللت میکنند که نتایج فیزیخی و

بازنمایی میکند.

تجلّی بیرونی احساساتیشدن کارگران هستند .به این

سطر سوم با واژۀ «وقتی» ،به سطر چیارم

ترتی  ،واژۀ بازی در این سطرها به شخا گستردهتری

متصا میشود و مملۀ ربطی با بازنمایی دو کنش

معنادار میشود و به شخا فرایندی فیزیخی و رخدادی

بدون تعدی« ،لیسزدن پوتین افسر موان» و «نوشتن

در حال وقوو بازنمایی میشود که نه نتیجۀ «مردن ما»

نام پدر» در دو سطر بعد ،همزمان میشود؛ یعنی

که غایت و هدف مردن ماست!

مملۀ رابطهای سطر سوم ،همزمان میشود با رخداد
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مشارکین فرایندها و نحوۀ شرکت آنها در فرایند

مدید عرصۀ بازی و مرگ هستند و شاعر باز هم از

مشارکین فرایند ،عناصر دستاندرکار فرایند هستند که

تجربهای مشترک میان خود و خوانندۀ شعر میگوید.

زمان ،مخان ،شیوه ،اسباب و شرایط فرایند را تعیین

برمستهکردن «آدمهای میم» در پایان ممله ،تأکید باز

گروههای اسمی بازنمایی

هم بیشتری است بر میانبینی شاعر و تقاباهایی که

میشوند .اسمهایی که شرایط ت قق فرایندهای متن را

برگرفته از تجربۀ زیستۀ او در میان امروز است،

فراهم میآورند ،بیانگر میاننگری و تجربۀ تولیدکنندۀ

میانی که در آن رسانههای خبری به آدمهای میم

متن از میان هستند و به عالوه ،بر ارزشهای

میپردازند و پدر (پدر ما!) وقتی میم میشود که

میکنند و در قال

میانفردی مشترک میان گوینده و م اط

نیز

تصویری تفسیرشده برای بازی آنیا باشد.

داللت میکنند چون «انت اب و کاربرد نام برای

در سطرهای بعدی شعر ،مشارکین فرایند ،نیاد

اش اص و اشیا و فعالیتها ،منعخسکنندۀ دیدگاه

افعالی هستند که به شخلی استعاری ،منبۀ دیگری از

خاصی است که میتواند بار منفی یا مثبت داشته

تجربههای مشترک «ما» را در میان بازنمایی میکنند.

باشد» (همان )1۴۴:و تفاویهای ایدئولوژیک میان

استعارهها

تجربی

متنها در بازنماییهای م تلفی که از میان

رمزگذاریشده در متن باشند چون «استعارههای م تلف

ارائه میدهند ،در واژگان آنیا بازتاب مییابد.

وابستگیهای

میتوانند

بیانگر

ایدئولوژیک

ارزشهای
متفاوتی

دارند)3(».

شعر علوی با مملۀ کوتاهی شروو میشود که در

(فرکالف )183 :1387،در سطرهای هفتم و هشتم شعر،

سطر بعد با یک مملۀ پیرو گسترش مییابد و همین

افعال عروسشدن و میغزدن ،استعارههایی هستند که

مملۀ ابتدایی ،دو واژۀ «ما» و «شاعران بیمار» را در

بر منبهای ناگوار و تلخ از زندگی زنان موانی داللت

تقابا با هم قرار میدهد و در سطر بعدی شعر ،این

میکنند که شاعر آنیا را «خواهرم» مینامد؛

تقابا به شخا بارزتری میان «مردن ما» و «بازی آنیا»

استعارههایی که تجربهای ناگوار را به شخلی بازنمایی

ساماندهی میشود .به این ترتی  ،واژههای «ما» و

میکنند که قطعاً برای بازی قشنگ هزاربارِ «آنیا»

«شاعران بیمار» از همان ابتدا ،تجربۀ شاعر را از

مناس ترند.

میانی دو قطبی بازنمایی میکند و کاربرد صفتهای

واژۀ کارگران نیز به شخلی استعاری ،بر تمام

«بیمار» برای شاعران و «قشنگ» برای بازی ،دیدگاه

کسانی داللت میکند که در ممالی قبا و بعد از این

شاعر نسبت به این میان دو قطبی را به شخلی بارز

سطر ،در صف «آنیا» قرار میگیرند و سرانجام،

بازنمایی میکند :شاعر با طنزی تلخ ،از میان دو

ضمیر مبیم «همه» ،تمام آنیایی را که به طور استعاری

قطبیای میگوید که در آن مرگ ما ،برای کارگزاران

با واژۀ کارگران مش

شدهاند ،در کنار هم

بیمار بازی ،نه فقط بازی که بازی قشنگی است.

قرار میدهد .به این ترتی « ،همه» دیگر لفظی مبیم

در سطر چیارم شعر ،باز هم واژهها و بازیگران

نیست بلخه به افرادی ارماو میدهد که پیشتر همۀ ما،

مدیدی وارد میان دو قطبیای میشوند که از همان

شاعر و م اطبان او ،آنیا را در بازیهایشان شناختهایم

آغاز در شعر علوی بازنمایی میشود؛ «مادر» و «پدر»

و این بار این «همه» ،بازی قشنگ! دیگری را تدارک

که به صوری اسم عام آمدهاند و نیز «روزنامهها» و

میبینند که ورای شعرگفتن و نوشتن و احساساتی

«پوتینهای افسر موان» در تقابا با هم ،بازیگران

شدن ،آنیا را درخیابانها دور هم ممع میکند تا در

روایت «ما» و «دیگران» در شعری از الیاس علوی

نیایت ،به واسطۀ یک بازی این بار ممعی ،عخاس تایمز
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از سوی دیگر در تمام مملهها ،فعا به نیاد حقیقی
آن اسناد داده شدهاست و تنیا در مملۀ «روزنامهها

لفظ عخّاس تایمز ،تنیا واژۀ نشاندار شعر است و به

عخس پدر را هی مینویسند کنار آدمهای میم» است که

شخلی بارزتر از قبا ،تفاوی دنیای آنیا و ما را آشخار

شاعر از طریق اسناد مجازی( ،)۴فعا را به کارگزاری مز

 ،ما و آنیا را در تقابلی آشخار

تومه در

میکند و به طور مش

کارگزار حقیقی نسبت دادهاست اما نختۀ مال

و شناختهشده برابر هم قرارمیدهد؛ دنیای غرب و

این ممله ،این است که شخا کاربرد ممله در اسناد فعا

رسانههایش ،در مقابا ما ،یعنی ملّتهایی که مرگمان و

به نیادی مز کارگزار واقعی فعا ،اتفاقاً همان شیوۀ

نه حتی کشتهشدنمان ،مایۀ بازی و نمایش ممعی

معمولی است که در زبان معمول خبری رسانههای

آنیاست .بنابراین ،میان س ن شاعر ،نه م دود به

امروز بارها و بارها شنیدهایم و کاربردی عام دارد؛ یعنی

مرزهای سرزمین مادری اوست و نه حتی خاورمیانه

اسنادِ فعا نوشتن به روزنامهها ( و نه نویسندهها و

بلخه تمام گسترۀ میان امروز ما را دربرمیگیرد.

خبرنگاران) ،چنان کاربرد عامی یافته است که ساختی

نختۀ دیگری که در رابطه با فرایندهای شعر قابا تومه

کامالً بههنجار به نظر میرسد .آنچه در این ممله

است ،رابطۀ میان فرایندها و مشارکین آنیا و

برخالف هنجار معمول زبان معیار امروز مینماید،

نسبتدادن افعال بیتعدی به مشارکین فرایند است.

کاربرد خاص فعاِ «نوشتن» برای عخس است.

«تعبیرای باتعدّی یا بیتعدّی در اینجا با تعبیرای

روزنامهها عخس را مینویسند و چاپ نمیکنند؛ در

متعدّی و الزم در دستور فرق دارد؛ متعدّی و الزم

واقع ،روزنامهها تنیا منعخسکنندۀ رویدادها نیستند بلخه

مفاهیم ن وی و صوری هستند ،اما باتعدّی و

آنیا را تفسیر و تأویا میکنند و روایتهایی برساخته از

بیتعدّی مفاهیم معنایی هستند ،مثالً مملۀ «حسن

آنیا ارائه میدهند؛ بنابراین ،شاعر در حقیقت از همان

فوتبال بازی میکند» ،از ل ا دستوری ،متعدّی و از ل ا

منطق معمول زبان رسانههای امروز که کارگزاران عما را

معنایی بیتعدّی است( ».یارم مدی )1۴7 :1383،به

در پشت م صول عما پنیان میدارد ،استفاده میکند

عباری دیگر ،منظور از فرایندهای بیتعدی ،آن دسته از

تا میانی را بازنمایی کند که کارگزاران حقیقی آن نه

فرایندهای مادی است که فرکالف آنیا را کنشهای فاقد

انسانها که رسانهها هستند.

هدف مینامد؛ یعنی کنشهایی که اثر آنیا به مشارک دیگر
فعا تسرّی پیدا نمیکند.

این شیوۀ کاربرد افعال و نیز اسناد آنیا به کارگزاران
و مشارکین فرایندها ،به نوبۀ خود تصویری کاماتر از

تمام فرایندهای شعر به مز سه مورد ،فرایندهایی

میان دو قطبی بازنمایی شده در شعر ارائه میدهد؛

هستند که تنیا با حضور یک مشارک رخ میدهند و از

یعنی میانی دو قطبی را با مرزهایی کامالً مجزا و

وقوو رخدادی حخایت میکنند که بر یک مشارک واقع

گذرناپذیر تصویر میکند که هیچ یک از افرادی که در دو

میشود .تنیا فرایندهایی که وقوعشان مستلزم بیش از یک

سوی این مرزها زندگی میکنند ،مز از طریق تصویر

مشارک است ،افعال «لیس زدن»« ،گفتن (سرودن)»،

رسانهها و ..ارتباطی با هم ندارند .در واقع ،شعر واقعیت

«نوشتن»« ،ریزریز کردن» و «گرفتن» هستند اما این افعال

میان را نه آنگونه که هست بلخه آنگونه که از طریق

بیتعدیاند و با حضور تنیا یک فرد به عنوان کارگزار

رسانهها بازنمایی میشود ،به تصویر میکشد؛ مادر نه در

کنش ،عملی میشوند.

رودررویی با افسر موان که در کنار تصویر پوتینهای او
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دیده میشود ،م اطبان روزنامهها نه با پدر و یا حتی

نگرش گوینده یا نویسنده نسبت به توفیق انجام عما

تصویر واقعی او که با تصویری که رسانهها آن را

است( ».یارم مدی)266 :1372،

بازنمایی کردهاند ،روبهرو میشوند و میغزدن خواهر،

هالیدی و متیسن ،معتقدند که ومه شاما فاعا و

تنیا در همان ل ظه و به صوری رخداد بازنمایی

فعا است و فعا عالوه بر اینخه بیانگر زمان دستوری و

یا کنشگر یا کارگزاری که

اعتبار مثبت یا منفی بند است ،نشان میدهد که مفیوم

میغزدن او باشد .به عباری دیگر،

بیانشده در بند ،تا چه حد قطعی یا م تما است.

شاعر ،میان دو قطبی را به شیوهای بازنمایی میکند که آن

(هالیدی و متیسن)115-116 :200۴،

و از نظر

دیگران ،در رسانههای خود آن را به تصویر میکشند؛

فرشیدورد و شریعت ،ومه فعا ،منبه ای از آن است که

میانی که در آن رخدادهایی که برای ما در یک سوی

بر اخبار ،احتمال ،امر ،آرزو ،تمنا ،تأکید ،امید و بعضی

مرزهای میان اتفاق میافتد ،به شیوهای بازنمایی میشود

امور دیگرداللت می کند( .فرشیدورد380 :138۴،؛ و

که کارگزاران اصلی افعال ،پنیان میشوند تا همه چیز نه

شریعت )130 :1380،به عباری دیگر ،ومه ،نگرش

به صوری کنش و عما بلخه به صوری رخدادهایی فاقد

گویندۀ س ن را دربارۀ درستی و ص ت یک گزاره و

میشود بدون حضور مسب
میتواند و باید مسب

نیز

فاعا عما ،در آن به تصویر کشیدهشود.

میزان

قطعیت

او

را

در

بیان

گزاره

به این ترتی  ،هرچند در نگاه اول ،شاعر از

نشان میدهد و عالوه بر این ،نوو روابط و مناسبای

واژههایی کامالً بینشان و فاقد بار ایدئولوژیک

او را

استفاده میکند ،همین واژههای بینشان ،بازتابی از
دنیای واقعی و معمولی است که ما در آن زندگی

امتماعی میان افراد و گویندۀ س ن و م اط
مش

میکند.
به این ترتی

بررسی ومه و زمان افعال در یک

میکنیم و میمیریم .همین واژهها ،بازتاب دنیای

متن ،عالوه بر نشاندادن نگرش مولد متن و میزان تعید

او و نیز

میتواند

تجربهشدۀ مشترک میان شاعر و م اط

او نسبت به ص ت و قطعیت گزاره،

بازتابی از نگرش او نسبت به این میان است؛ میانی

ارزشهای بینافردی متن را نیز روشن کند .در شعر

به غایت معمولی و واقعی با خط و مرزهایی آشنا که

علوی ،تمام گزارهها در ومه اخباری بیان شدهاند .ومه

شعر به واسطۀ کارکرد ومه و زمان افعال ،بر قطعیت و

اخباری فعا ،بیانگر قطعیت س ن است و نشان میدهد

استمرار آن تأکید میکند.

که گویندۀ س ن به ص ت آنچه از آن خبر میدهد،
یقین دارد .بنابراین ،متن از رویدادهایی میگوید که

وجه و زمان افعال

وقوو آنیا از نظر شاعر قطعی است و دنیایی را بازنمایی

هالیدی و متیسن ،در توضید فرانقش بینافردی ،ومییت

میکند که قطعاً م ا رخدادهایی اینچنین است اما

و بازنمودهای آن را بررسی کردهاند و معتقدند که

بر خالف شخا متعارف مملههای خبری که در آنیا

«ومه ،عنصری است که در ساختمان بند بسیار مؤثر

«مایگاه گوینده /نویسنده ،مایگاه دهندۀ اطالعای و

است و از منظر میا نفردی ،هستۀ اصلی گفتوگو را

مایگاه شنونده  /خواننده ،مایگاه دریافتکننده است»

تشخیا میدهد( .هالیدی و متیسن )113 :200۴،ومه،

(فرکالف ،)192 :1387،م اط

شعر علوی ،تنیا

نقش میمی در القای معنای میانفردی دارد و «بیانگر

دریافتکنندۀ اطالعای نیست بلخه او یخی از «ما»هایی
است که شاعر از ابتدا رو به آنیا س ن میگوید و از
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همان آغاز شعر و همراه با شاعر در مایگاه گویندۀ س ن

بحث و نتیجهگیری

قرار میگیرد و بنابراین ،شنوندۀ منفعا خبرهای قطعی

بررسی ساخت متنی نشان میدهد که شعر متنی است

نیست بلخه او خود گویندهای است که با قاطعیت ،از

کامالً منسجم و نیز نظاممند و مبتنی بر ساخت معمول

تجربۀ زیستۀ خود و با خود س ن میگوید.

زبان فارسی .ساخت معمول نظام مبتدا -خبری متن و

از سوی دیگر ،زمان افعال ،میان بازنماییشده در

نیز انسجام متن در عین اینخه به متن به عنوان یک کا

شعر را به شخلی مستمر و پایانناپذیر به تصویر میکشد.

منسجم و نظاممند معنا میدهد ،بازتابی از اندیشۀ شاعر

در تمام گزارههای شعر ،فعا به صوری مضارو اخباری

و تجربۀ زیستۀ او در میان امروز نیز هست و شاعر با

آمدهاست« .مضارو اخباری ،استمرار کار را در زمان حال

استفاده از این ساخت منسجم و نظاممند مملهها،

میرساند و با قید آینده ،معنی آینده میدهد»

میانی را بازنمایی میکند که فارم از هرج و مرج و

(شریعت )266 :13۴9،و عالوه بر این ،بر فعاهایی که

آشفتگی ،بر اساس نظمی دو قطبی ساماندهی شدهاست

پیوسته و در هر زمانی ،در حال رخدادن هستند و نیز بر

که هیچ ارتباط واقعی و عملی میان انسانهایی که در دو

میکند)5(.

سوی آن قرار گرفتهاند ،برقرار نیست .میانی که در یک

(گیوی و انوری )۴1 :1385،به این ترتی  ،میان

سوی آن شاعر و م اطبانش و در سوی دیگر آن ،آن

بازنماییشده در شعر شاعر ،نه تنیا در زمان حال ماری

دیگرانی قرار دارند که رخدادهای سوی دیگر ،برای آنیا

است که با قطعیت و به صورتی مستمر از امروز تا فردا

تنیا دستاویز بازی و نمایش است ساخت متنی شعر

و فرداها امتداد مییابد .شاعر از رویدادهایی

همچنین به روابط بینافردی میان شاعر و م اطبان او نیز

میگوید که پیوسته و هم اکنون در حال وقوو هستند و

معنا میدهد .شیوۀ ارماو برون متنی و استفاده از ضمیر

دامنۀ رخدادها تا فردا امتداد مییابد .این شیوۀ کاربرد

ما ،شاعر و م اطبان او را در تجربه ای که از میان

افعال ،نه تنیا نگاه شاعر به واقعیت قطعی میان امروز را

دارند و نیز در بازنمایی این تجربه در یک سطد قرار

نشان میدهد که در ارتباط میان شعر و م اطبان شاعر

میدهد .به عباری دیگر ،این تنیا شاعر نیست که از

نیز تأثیرگذار است .هر خوانندۀ شعر که امروز شعر را

تجربۀ خود میگوید بلخه شاعر و م اطبان او ،در هربار

میخواند از رخدادهایی میگوید که هم اکنون در حال

خواندن شعر مای خود را عور میکنند و شعر در

وقوواند و در عین حال ،او هم مثا شاعر میداند که

هربار خواندهشدن از تجربۀ خوانندۀ شعر میگوید.

افعالی که عادی و تخرار را میرسانند ،داللت

فردا چه خواهدشد (همه به خیابانها میریزند و  )...و

کاربرد ومه و زمان افعال نیز در تجربۀ میان فردی

هر فردایی که شعر خوانده میشود ،امروز دیگری است.

شاعر و م اطبان او نقشی اساسی دارد .ب ش اول شعر

بنابراین ،شعر دیگر نه از تجربۀ مردمان سرزمینی خاص

رویدادهای امروز را بازنمایی میکند و ب ش دوم از

میگوید و نه میان را در برههای خاص از زمان به

رخدادهای فردا میگوید .به این ترتی

هر بار

تصویر میکشد بلخه در گسترهای فراتر از زمان و مخان

خوانده شدن شعر که در امروز ماری است فردایی دارد

مش

و در زمان و مخانی ازلی و ابدی رها میشود

تا تصویری البته بدبینانه از سرنوشت م توم انسانها در
دو سوی میان به دست دهد؛ میانی که در یک سویش
ماییم و در سوی دیگرش آن دیگران.

و هر فردایی امروز دیگری است .ومه اخباری افعال نیز
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منبهای دیگر

بر قطعیت این تجربۀ مداوم و پیوستۀ امروز و فردای ما

برای بازنمایی منبهای از تجربه ،بر حس

داللت میکند و بنابراین ،شاعر از میان معمول و امروز و

از آن است( ».فرکالف)82 :1387،

فردای ما میگوید؛ میانی که از شدی معمولیبودن و

 .۴اسناد مجازی اسناد فعا به فاعا غیرحقیقی یا اسناد

نظم ،هراسانگیز و دهشتناک مینماید.

صفتی غیرمتعارف به موصوف و به طور کلی اسناد
غیرطبیعی و غیرمتعارف مسند به مسندٌالیه است.

پینوشتها

(شمیسا)105 :1383،

 .1هالیدی و حسن ،در بررسی دقیقتری ،عواما

 .5تمام منابع مربوط به دستور زبان فارسی ،کارکردهای

انسجام متن را به عواما ساختاری و غیر ساختاری

یخسانی را برای فعا مضارو برشمردهاند؛ برای مثال:

تقسیم کردهاند و عواما غیر ساختاری را که در اینجا

ن.ک( :طالقانی ، )۴۴ :13۴6،شفایی 8۴ :1363،و

مورد نظر ماست ،در دو گروه زیر مای دادهاند:

دبیرسیاقی.5۴ :13۴5،

(هالیدی و حسن)31-36 :1976،
الف :عواما انسجام دستوری :ارماو ،مانشینی و

منابع

حذف.

آقاگلزاه ،فردوس« .)138۴( .کاربردآموزه های زبان

ب :عواما واژگانی :عام (تخرار ،هممعنایی ،تضاد

شناسی نقشگرا در تجزیه و ت لیا متون ادبی».

معنایی ،مزء وکا) و موردی (برابری ،نامگذاری و

مجلۀ دانشخدۀ ادبیای و علوم انسانی فردوسی

تشابه).

مشید ،سال سی وهشت ،شمارۀ ،1۴9ص

.21-1

 .2ارماو ،رابطهای است که میان عناصر متن برقرار

احمدی گیوی ،حسن و انوری ،حسن .)1385( .دستور

میشود و بر اساس آن عنصری برای تفسیر به عنصری

زبان فارسی ( 1ویرایش دوم) .چاپ .28تیران :فاطمی.

قبا یا بعد از خود ارماو دادهمیشود و این امر به دو

پیلواننژاد ،م مدرضا و وزیرنژاد ،فائزه.)1388( .

صوری ممخن است ،ارماو عنصری از متن به عنصر

«بررسی سبخی رمان «چرام ها را من خاموش می

دیگری که در متن حضور دارد (درون متنی) و ارماو

کنم» با رویخرد فرانقش میانفردی نظریه

عنصری از متن به عنصری خارج از متن (ارماو
بیرون متنی) .در توضید ارماو بیرون متنی میتوان
گفت که درک ارماو بیرونمتنی وابسته به موقعیت و
م یطی است که متن در آن واقع شدهاست اما نختۀ
میم این است که تنیا ارماو درون متنی ،عاما

نقشگرایی» .مجلۀ ادبپژوهی .سال سوم ،شمارۀ 7
و  ،8ص

.78-51

توالن ،مایخا .)1386(.روایتشناسی (درآمدی زبان-
شناختی -انتقادی) .ترممۀ سیده فاطمه علوی و
فاطمه نعمتی .تیران :سمت.
حقشناس ،علیم مد .)1382(.زبان و ادبیای فارسی

انسجام متن است درحالی که ارماو برون متنی به

در گذرگاه سنت و مدرنیته (مجموعه مقاالی).

تولید متن کمک میکند و باعث پیوند متن با بافت

تیران :آگاه.

موقعیتی میشود (.هالیدی و حسن)36-31 :1976 ،
 .3منظور از استعاره در اینجا ،با معنای آن در
بالغت سنتی تا حدودی تفاوی دارد و «وسیلهای

دبیرسیاقی ،م مد .)13۴5( .دستور زبان فارسی .تیران:
مؤسسۀ مطبوعاتی علمی.
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سورن ،ای.ام ،پیتر .)1388(.مخات

نوین زبانشناسی در

غرب .ترممۀ علی م مد حقشناس .تیران :سمت.
شریعت ،م مدمواد .)138۴( .دستور زبان فارسی.
تیران :اساطیر.
شفایی ،احمد .)1363( .مبانی علمی دستور زبان
فارسی .تیران :نوین.
شمیسا ،سیروس ( .)1383بیان و معانی ،تیران :فردوس.
طالقانی ،سیّد کمال .)1360( .اصول دستور زبان فارسی.
چاپ شانزدهم ،تیران :امیرکبیر و اصفیان:مشعا.
علوی ،الیاس .)1386( .من گرگ خیالبافی هستم.
تیران :آهنگ دیگر.
فاولر ،رامر و دیگران .)1386( .زبانشناسی و نقد ادبی.
ترممۀ مریم خوزان و حسین پاینده .تیران :نشر نی.
فرشیدورد ،خسرو .)138۴( .فعا و گروه فعلی و ت ول
آن در زبان فارسی .تیران :سروش.
فرکالف ،نورمن ( .)1387ت لیا انتقادی گفتمان.
ترممۀ فاطمه پیران ،شعبانعلی بیرامپور و دیگران.
چاپ دوم ،تیران :دفتر مطالعای و توسعۀ رسانهها،
وزاری فرهنگ و ارشاد اسالمی.
قبادی ،حسینعلی و رضایی ممخرانی ،احمد.)1390( .
«بررسی ،ت لیا و نقد چیار قصیدۀ فارسی بر
اساس آموزههای زبانشناسی سیستمی -نقشگرا».
پژوهش زبان و ادبیای فارسی .شمارۀ  ،20ص
.9۴-69
نبیلو ،علیرضا« .)1392( .بررسی و ت لیا نینامه بر

مبنای زبانشناسی نقشگرای سازگانی» .پژوهش-
های زبانشناختی در زبانهای خارمی .دورۀ دوم،
شمارۀ  ،1ص

.129-111

یارم مدی ،لطفاهلل .)1385( .ارتباطای از منظر
گفتمانشناسی انتقادی .تیران :هرمس.
یارم مدی ،لطفاهلل .)1372( .شانزده مقاله در زبان-
شناسی کاربردی و ترممه .شیراز :نوید شیراز.
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