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ثالث بر اساس مهدی اخوان« خوان هشتمِ»تحلیل فرانقش اندیشگانی شعر 
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 گاه ایالم، ایرانجوی دکتری ادبیات فارسی دانشدانش
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 1397 17/12تاریخ دریافت: 

 24/6/1399تاریخ پذیرش: 

 چکيده

متون را به صورت یک کِل  گرای هلیدی از آن رو که امکان بررسیدستور نقش

است. کند، در مطالعات ادبی نیز بسیار موثر واقع گردیده پارچه فراهم میمنسجم و یک

این شاخه از دستور نوین، با تکیه بر سه فرانقش عمدۀ اندیشگانی، بینافردی و متنی، به 

و معنای  فردیچنین بررسی نقش زبان در بازنمود واقعیت، تعامل بیناواکاوی متون و هم

پردازد. فرانقش اندیشگانی از میان این سه فرانقش، شامل شش نوع فرایند متون می

گردد. در آثار حماسی کهن، بدان ای، رفتاری، کالمی و وجودی میمادی، ذهنی، رابطه

کوشید تصویری عینی و ملموس از داستانی قهرمانی و ملّی خلق سرا میدلیل که حماسه

های نوین با برد، اما در حماسهمادی بیش از دیگر فرایندها بهره میکند، از فرایندهای 

سرا، با توجه به شکلی که برای روایت توجه به تغییر مختصات جوامع انسانی، حماسه

کند. شعر خوان هشتم  گزیند، ممکن است از فرایندهایی مختلف در اثرش استفادهبرمی

سرایان معاصر است که از فرایندهای ذهنی هترین حماساثر مهدی اخوان ثالث از برجسته

است. شکل روایی ترین استفاده را کرده و پس از آن فرایندهای ذهنی و کالمی بیش

داستان، حضور یک نقال در روایت و پس از آن حضور شاعر به عنوان نقال یا راوی دوم، 
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توان از می چنین پیوند با داستان هفت خوان رستم راغلبۀ ساختار وصفی قصه و هم

 ترین دالیل کاربست این نوع فرایندها در شعر خوان هشتم دانست.مهم

گرای هلیدی، فرانقش، حماسۀ کهن، حماسۀ نوین، شعر دستور نقش: هاواژهکليد

 .خوان هشتم
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 مقدمه

ف است: یترین تعریفی که تاکنون دربارۀ زبان ارائه شده، این تعررسد جامعبه نظر می

« رودمیکار ها برای انتقال پیام بهدانند که میان انسانهایی میزبان را نظامی از نشانه»

های علمی شناسی را دانش مطالعۀ زبان به روشرو، زبان(. از این23:1391صفوی،)

 هایی متولد شد که فردیناناین دانش در آغاز قرن بیستم میالدی با دیدگاه»اند. دانسته

 کرده شناسی عمومی معرفیای به نام دورۀ زبانشناس سوئیسی، در نوشتهور، زباندوسوس

که  ور بودند(. تا پیش از مطالعات سوسور در باب زبان، بسیاری بر این با24همان:)« بود

 ون قواعد گردد، بنابرایانسان، بدان دلیل که از کودکی مجهز به کاربرد یک زبان خاص می

 ۀ از آن،شناسد؛ حال آن که شناخت زبان و کاربرد و استفاددرستی می اصول آن را نیز به

 دو امر متفاوتند. 
ای ویهار از زاشناسی از آغاز تاکنون فراز و فرودهای بسیاری را از سرگذرانده و هر بزبان

گرا در نیمۀ دوم قرن نقش -شناسی سیستمینظریۀ زبان»است. متفاوت به زبان نگریسته 

ون چکه نگرشی مبتنی بر تبیین صوری زبان هم« شناسی زایشیزبان»ضاد با بیستم در ت

(. در واقع 102:1395تاری و حقیقی، س)« رشد کرد -ای درون فردی و ذهنی بود پدیده

گفت که مطالعات زبان از بررسی ساختار و صورت زبان، آغاز گردیده و پس از آن توان می

نتی با است. از سوی دیگر، دستور سبافت زبان رسیده به واکاوی نظام معنایی و نقشی در 

تور ه دسکشف و توصیف واحدهایی از قبیل آوا، کلمه و عبارت پدید آمد و پس از آن ب

امسکی رسید که به تجزیه و تحلیل ساختمان نحوی جمالت چگشتاری نوام -زایا

مری فراتر از جمله را اشناسان، بررسی واحدهای پرداخت، اما تا آن برهه از زمان، زبانمی

د و ـش رگونـوین دگـشناسی نا آغاز زبانـه بـاوری کـدانستند؛ بعملی میمشکل و غیر

ی تر از محدودۀ جمله، یعنبررسی عناصر زبانی در سطحی بزرگ»ها به تدریج، کوششبه

شد و ساختار آن گردید و متن، به عنوان یک واحد فراتر از جمله کشف متون معطوف 

کل هلیدی یکی از (. مای8:1394نژاد،و علیخراسانی امیری)« گرفتکاو قراروورد کندم

ها را از صورت و ساختار کلمات به نظام معنایی متون معطوف شناسانی است که توجهزبان

 کرد.

زبان، نظامی از معناهاست و معناست که اساس تعامل اجتماعی »از دیدگاه هلیدی 

تدریج م زبانی و واژگان در طی اعصار و به منظور ارضای نیاز انسان بهگیرد و نظامی قرار

دهی است و بر اساس نقشی که در ارتباط با نیازهای بشری دارد، سازمانشکل گرفته 
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(. هلیدی معتقد است که در هر متنی، سه فرانقش 102:1395ستاری و حقیقی،)« شودمی

رانقش اندیشگانی، فرانقش بینافردی و عمده، قابل بررسی است که عبارت است از: ف

ها، وجوهی مختلف از متن را مورد واکاوی قرار فرانقش متنی. هر یک از این فرانقش

در بررسی معنای اندیشگانی به بررسی نقش زبان در بازنمود »دهد. بدین معنا که می

ین افراد و شود؛ در بررسی معنای بینافردی به نقش زبان در تعامل بواقعیت پرداخته می

زاده و ایران)« شودمیدر معنای متنی به نقش زبان در پیوند با بافت خود پرداخته 

رو که در پی یافتن معنای کلی یک متن گرای هلیدی از آن(. دستور نقش14:1394مرادی،

پردازد و از در کنار هم ترین واحد معنایی میاست به بررسی جمله، به عنوان کوچک

 گردد. نمون میصل از جمالت به معنای متن رهچیدن معنای حا

گرا به هایی است که به کمک دستور نقششناسی متون ادبی یکی از حوزهسبک

های اندیشگانی به شش بندی فرانقشرسد. این نوع از دستور با تقسیمتر مینتایجی دقیق

 ق جمالت وشود، امکان تحلیل دقیگروه که خود به دو دستۀ اصلی و فرعی تقسیم می

 یند مادی،فرا»کند. این فرایندها عبارت است از: پس از آن، معنای کلی متن را فراهم می

های . فرایندای، فرایند رفتاری، فرایند کالمی و فرایند وجودیفرایند ذهنی، فرایند رابطه

جودی ای فرایندهای اصلی هستند و فرایندهای رفتاری، کالمی و ومادی، ذهنی و رابطه

 (.120:1396صفایی و دیگران،)« شوندیندهای فرعی محسوب میفرا

کی از یاخوان ثالث به عنوان « خوان هشتم»در این پژوهش سعی بر آن است که شعر 

داده  گرای هلیدی تجزیه و تحلیل گردد و نشانآثار حماسی شعر نو بر اساس دستور نقش

ری عنادامحماسی اثر ارتباط شود که آیا میان بسامد فرایندهای اصلی و فرعی با نوع 

 وجود دارد یا خیر؟ 

های بسیاری نامهگرای هلیدی مقاالت و پایاندر باب دستور نقشپيشينة پژوهش: 

از این بررسی کتاب »نامۀ کارشناسی ارشد به است. صدیقه درویش در پایان شدهنوشته 
است و سه فرانقش  تهپرداخ« گراشناسی نقشاثر مهدی اخوان ثالث بر مبنای سبک اوستا

ی به بررس است. فائزه وزیرنژاد نیزبررسی کرده  از این اوستاعمدۀ این دستور را در کتاب 

گرایی کرد نقشبا روی کنمها را من خاموش میچراغشناسی رمان سبک»موضوع 

 است.پرداخته « هلیدی
فرانقش بررسی انواع فرایندهای »دخت مشهور و محمد فقیری در مقالۀ پروین

سعدی را با بررسی  غزلیاتمیزان ذهنی و عینی بودن « سعدی غزلیاتاندیشگانی در 
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مریم فضائلی و اند. سیده افعال آن و ارائۀ اطالعات آماری از بسامد فرایندها نشان داده

شناختی داستان هفت خوان رستم تحلیل سبک»ای تحت عنوان شیما ابراهیمی در مقاله

، با تکیه بر فرانقش اندیشگانی، «مند هلیدیگرای نظامدستور نقش در چارچوب شاهنامه

ترین فراوانی را از میان فرایندهای اند که فرایندهای مادی بیشبه این نتیجه رسیده

 است که با ژانر حماسی هفت خان تناسبی عمیق دارد. فرانقش اندیشگانی داشته

گاه آنشناختی شعر اخوان )سبکتحلیل »عاصی و محسن نوبخت نیز در مقالۀ  مصطفا
 از منظر فرانقش متنی به خوانش شعری از اخوان« گراکردی نقش(؛ رویپس از تندر

از این  اند و با بررسی نحوۀ چینش عناصر در متن و چگونگی استفادۀ سبکی شاعرپرداخته

یگر داند. از مایۀ اثر را تجزیه و تحلیل کردهفرانقش در بازنمایی ذهن خویش، درون

 ره کرد:توان به موارد ذیل اشامقاالت این حوزه می

مند گرای نظامقشندر پرتو دستور گلستان شناختی چند حکایت تحلیل سبک»

شعار ابررسی شگردهای ایجاد انسجام در »، (1395)معصومه مهرابی و آرمان ذاکر « هلیدی

، (1395مرضیه حقیقی  وری )رضا ستا« شناسی هلیدیۀ زبانپور با تکیه بر نظریقیصر امین

)علی « مند هلیدیگرای نظامشناسی نقشبر پایۀ نظریۀ زبان سورۀ کوثرتفسیر ساختاری »

های درد ادداشتی»بررسی شعر »و  (1394کاظم طباطبایی محمدزاده، سیدصادقی، حسن نقی

زاده، کبری اهلل ایران)نعمت« گرایی هلیدیظریۀ نقشپور بر اساس نقیصر امین« جاودانگی

 .  (1394مرادی 

ناگفته پیداست که مقتضیات جامعۀ مدرن با سبک و سیاق زندگی شعر نو حماسي: 

ها، شیوۀ اندیشیدن و عالیق او را نیز انسان کهن تا چه اندازه تفاوت دارد و همین تفاوت

ها از بدیهی است که ادراک دیگرگون شدۀ انسان»است؛ دچار تحوالت بنیادی کرده 

های بیرونی و درونی، ماهیت شعر و کارکرد آن را نیز تحت تأثیر قرار داده و انواع عیتواق

« است ها، متناسب با نیازهای زمان، دگرگون شدهادبی و ساختار معنایی و زبانی آن

شعر نو حماسی بر خالف اشعار تغزلی، »(. به همین دلیل است که 122:1391جبری،)

که سازد، بلهای ساختگی خود شریک نمیفردی و یا اندوه هایجوییخواننده را در لذت

دادهای عصر خود آشنا سازد و او را در سطحی باالتر از آن خواهد خواننده را با رویمی

(. این نوع شعر، نه تنها با احساس و عاطفۀ مخاطب سر و 123:1358کوب،زرین)« دهدقرار 

گیرد و به زبانی هنری و البته س قرار میکار دارد، با ادراک و اندیشۀ او نیز در تما

خواهد که حوادث روی داده در شعر را به جامعه و زندگی خود مستقیم از مخاطب میغیر
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های کهن در کردن داستاندهد. چرا که اغلب اشعار حماسی معاصر، با مطرحتعمیم 

کهن است، به او لباسی نو یا با خلق داستانی تازه که برای مخاطب، یادآور آثار حماسی 

 کنند که این حوادث و اعمال در هر عصری امکان تکرار دیگرباره دارند.زد میگوش

ها و ها و اشعار مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و بزرگیداستان»در تعریف سنتی 

ژه و به وی گویند، اما این تعریف در دورۀ معاصر تطوّر یافتهافتخارات قومی را حماسه می

های نوین در عرصۀ با ایجاد دگرگونی»است. زیرا تر شده بسیار متفاوت و گستردهدر شعر، 

ه رش بجوامع بشری و تحت تأثیر قرار گرفتن تدریجی جوامع سنتی، تحولی در نوع نگ

های قولهمهمۀ مقوالت زندگی بشری ایجاد شده و مبانی ادبیات حماسی نیز مانند سایر 

(. 17:1392نژاد،میامینی و رحی)« استتعریف پیدا کردهو باز انسانی نیاز به بازشناسیعلوم 

های ها و ابزارهای ارتباطی، عینی شدن آموختهگرچه عصر حاضر به دلیل گسترش رسانه

هایی شده شدن مفاهیم انتزاعی در حوزۀ تفکر انسان معاصر، حائز ویژگیرنگبشری و کم

تند م هسهار دارد. با وجود این، هنوز است که با بسترهای پرورش حماسه در تناقض قر

ها در وجودشان شعله ها و پهلوانیها و قهرمانیهای اشتیاق به حماسهشاعرانی که شراره

های وسیعی از علوم و اطالعات در کشد. انسان معاصر، از آن رو که اکنون با حوزهمی

ل در نبامده و به دارتباط است، در پی گسترش دادن حوزۀ شمول بسیاری از مفاهیم برآ

ها، تعریف حماسه در معنای شدۀ کهن است. یکی از این حوزههم شکستن مرزهای تعریف

مول شوزۀ نوین آن است که با حفظ ساختار و بنیادهای کهن خود، اکنون بر جامعیت و ح

باشد و یامی اجتماعی و انسانی داشته چه پبه هر آن»است تا جایی که  آن افزوده شده

الل و استق آبرو دارمندانه فراخواند و او را برانگیزاند تا پاسرا به سرکشی شرافت مخاطب

خوانند بایستد، آمیز میخود باشد و علیه عواملی که او را به پستی و سرسپردگی حقارت

 (.164:1391زارع و رضوی،)« گویندحماسه می

دهد که نقطۀ آغاز بررسی سیر تاریخی نوع ادبی حماسه در ادبیات فارسی نشان می

گرایی در آثار ادبی، به عصر فردوسی و روح حماسی و مردم»این جریان و تبلور 

گر شده و از سال گردد ]اما[ در مفهوم نو نیمایی خود از افسانه جلوهمیناصرخسرو باز

ترین بخش شعر نو نیمایی را به یافت، مهمکه نیما به شکل واقعی کار خود دست  1316

(. گرچه پیش از نیما و در آستانۀ 86:1391یاحقی،)« یافتتوانکارهای خود نیما میویژه در 

الدین اشرفروح حماسی را در شعر کسانی چون سید»هایی از انقالب مشروطه نیز بارقه

الشعرای بهار و تا حدی در شعر عشقی و الهوتی و الممالک فراهانی، ملکحسینی، ادیب
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(، اما نیما را بدان دلیل، آغازگر 125:1358کوب،زرین)« دا کردتوان پیچند شاعر دیگر می

کشیدن جامعۀ اند که تمام کوشش خود را برای به تصویرواقعی شعر حماسی نو دانسته

 گر ساخت.خواهی را در فرم و مضمون شعرش جلوهزدۀ خود کرد و این تحولرخوت

ام در ی و ... گسیاوش کسرای ثالث،پس از نیما، کسانی چون احمد شاملو، مهدی اخوان

است  زبان او، زبانی»دهد که این راه نهادند. بررسی زبان اخوان در آثارش نشان می

ا که سوگ و ضجه و جآورد و چه آنجا که با خشم و خروش فریاد برمیحماسی چه آن

گوید، این لحن حماسی در کالم او می جا که سخن به طنزدهد و حتا آنمیناله سر 

ی تواند از این قالب خاص خود خارج شود. زیرا این زبان براگر است. گویی شاعر نمیوهجل

ز بان را ااست. ریشۀ این زاو زبانی است طبیعی که تربیت ذهنی او، آن را به وجود آورده 

یافت و از طرف توان یک طرف در شعر خراسانی کسانی مانند فردوسی و ناصرخسرو می

است  الشعرای بهار، با این همه زبان اخوان زبانیشهریش ملکو همدیگر در شعر استاد 

 چنینهای زبان و سبک خراسانی و هم(. اخوان از همۀ امکانات و ظرفیت175همان:)« تازه

است تا شعری حماسی و البته متناسب با برده  سبک نو نیمایی به شکلی تلفیقی بهره

ست، منطبق با خصلت هنری و ادبی روزگار ماکند که نه تنها های عصر حاضر خلقویژگی

 کند.که غالبًا پیامی اجتماعی و انسانی را نیز به مخاطب القا میبل

 ر او درین هنچه اخوان را تبدیل به شاعری برجسته و یگانه در روزگار ما کرده، همآن

نیش راساختلفیق کهنه و نو است. او از یک سو، به لحن حماسی و زبان متمایل به سبک 

وین آن نپردازی و بیان روایی به شکل بند مانده و از سوی دیگر از شگردهای داستانپای

فق است. البته این امر بدین معنا نیست که اخوان صرفاً در خلق آثار حماسی موبرده  بهره

ون است. برداری از زبان، به مقتضای مضمکه به معنای هنرمندی او در بهرهبوده است، بل

ا شتی یزبان اخوان بر حسب مضمون و محتوا، با خلق شعر، حالت نرمی و در»ع در واق

یگر، نوعی د(، به عبارت 64:1378فوالدوند،)« گیردصورت حماسی و تغزلی به خود می

ی امر هارمونی میان وزن، کالم، لحن و معنا و مضمون در شعر اخوان وجود دارد که

نی ظام دروداشت این انتدانایی شاعر در پاسمندی و که نشان از هوشاتفاقی نیست، بل

 است.

چون دو روی یک سکه است. یک روی آن، شعر اخوان ثالث همخوان هشتم اخوان: 

روایی است با زبانی نرم و لطیف و روی دیگر، شعری است حماسی و شعری تغزلی و غیر

رین تعبیر برای بهت« نرمیِ آب و سختیِ سنگ»روایی با زبانی استوار و پر صالبت. شاید 
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شعر من مثل »گوید: گونه که خودِ او دربارۀ شعرش میتوصیف شعر اخوان باشد؛ همان

گیرد و نیز مثل سنگ است میبرهای خود را درآب روانی است که همه چیز درون و کناره

راه آب نرود و بتوان دید و نشانش که کوشش دارد تا نلغزد و استوار بماند و سبک هم

 (.19:1368ریری،ح)« داد
ا ایی بای وافر که به شعر کالسیک فارسی داشت، پس از آشناخوان با وجود عالقه

شعر اخوان » دان،شیوۀ نیمایی، تبدیل به یکی از وفادارترین یاران و رهروان نیما شد. منتق

کامل ی ت، نوعمحتوا را به خصوص از نظر شکل ظاهری، یعنی قالب و اسلوب و نه زبان و

چون[ اند. ]اخوان هممایی دانسته و او را از این لحاظ خلف صدق نیما شمردهشیوۀ نی

« استفرزندی ]است[ که تجربیات پدر را آموخته و از آن فراتر رفته 

آخر ر مجموعۀ ( و پس از آن د1335)  زمستان (. او در مجموعۀ172:1358کوب،زرین)
اعی دست یافته ر حماسی و اجتماز شع (، نشان داد که به شکلی تازه1338)  شاهنامه

ه و گذشت صالبت و سنگینی شعر خراسانی، زبان ادبی و رو به»است. در این دو مجموعه 

های حماسی و اساطیری کهن و عالقۀ ها و سنتدر مجموع تخیل سرشار او از اشاره

 (. مجموعه93:1391یاحقی،کامالً روشن است )« ی و فکر فردوسیاش به زبان حماسویژه

 بسامد»نیز یکی از آثار نیمایی اخوان است که  در حیاط کوچک پاییز در زندانعر ش

آخر  ما کیفیّت و نگاه نواتر است، های شعری او بیشعناصر حماسی آن از تمام مجموعه
یکی از  خوان هشتم. شعر (54:1396اسالمی و دیگران،)« را ندارد از این اوستاو  شاهنامه

ر از مُردگی شاعاست که روایتی از برادرکشی و یأس و دلاشعار بلند این مجموعه 

شکند. هم میها دراجتماعی است که پهلوانانی چون رستم را نیز در مغاک مخوف نامرادی

چون ماسی هکه زبان و لحنی حماسی دارد، عناصر و ارکان آثار حماین شعر عالوه بر آن

دال جت روایی، عنصر پهلوانی، بینش آرمانی، نگرش اومانیستی، عاطفۀ جمعی، ساخ»

( را نیز در خود جای داده 123:1391جبری،)« های انسانیمیان خیر و شر و دفاع از ارزش

 است.

آغاز این شعر با انعکاس تصویری از سرما و باِد برف و سوز وحشتناکی که در جهان 

هۀ سی را خوردۀ شاعران دهای شکستاست، بیش از هر چیز، آرمانشاعر وزیدن گرفته 

گفتم آن شب نیز/ سورت یادم آمد، هان/ داشتم می»گوید؛ جا که میآورد. آنمییاد فرا

« کرد/ و چه سرمایی! چه سرمایی!/ باد برف و سوز وحشتناک ... سرمای دی بیدادها می

نمایندۀ نسلی ]شده[ است که »(. این آغاز، نشان از آن دارد که شاعر، 75:1374اخوان ثالث،)
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ها گام بیند و در زمهریر بدگمانیر زمستان طبیعت، زمستان اجتماع و محیط را مید

 (.96:1344براهنی،)« داردمیبر

امیدی دهد و نه او را در ظلمت نااخوان شاعری است که نه به مخاطبش امید واهی می

و  های عشق بنویسد کالمی روشنجا که باید از شور و شرارهکند. او آنمطلق رها می

اعی خلق برد تا تصویری از اجتمگاه که دست به قلم میآغشته به عطر امید دارد، اما آن

اساس را در دل مردم چون هر شاعر اصیل دیگر، امید بیزید، همکند که در آن می

تی وضاع اجتماعی و زشابه نخستین وظیفه و رسالت خود که ترسیم »که پروراند، بلنمی

هم »پوشاند و در این میان آن محیط است جامۀ عمل میو وحشت و جنون حاکم بر

کوشد تا انسان را در موقعیتی که هست، قرار دهد نه در موقعیتی ماند و هم میشاعر می

در آغاز  (.96همان:)« شودمیخیالی که بر اساس پندارهای موهوم در ذهن آدمی ساخته 

اوی ز و وحشت حاکم بر روح رسوگر سرمای استخوانکه روایتخوان هشتم نیز، با آن

بختانه آخر شلیک، خو»گوید: بندد و بالفاصله میهای امید را نمیاست، تمام دریچه

ه تنهایی، تجلی یأس و (؛ این گزارۀ پایانی، ب75:1374ثالث،اخوان)« سرپناهی یافتم جایی

ن در لتیدغنمردگی شاعر از امید به تغییر و در عین حال، کوشش توأمان او برای در دل

 کام ناامیدی مطلق است.

هلیدی بر این باور است که تحليل فرانقش اندیشگاني در شعر خوان هشتم: 

سبب  ر این تعامل و ارتباط کهد، ایجاد تعامل است. ترین کارکردهای زبانیکی از مهم

گردد یمانتقال تجارب، اطالعات و احساسات و عواطف یک فرد به فرد یا افراد دیگر 

ای ، مجرفرستنده، گیرنده، پیام، رمزگان»ی تأثیرگذار است که عبارت است از: عوامل

(. در اشعار روایی 32-33:1391صفوی،)« ارتباطی و موضوع که در اصل هستۀ پیام است

گرفت که پیام شاعر/  نظر پارچه دروان یک کلِ منسجم و یکتوان، متن شعر را به عنمی

یل گرای هلیدی و با تکیه بر تحلر اساس دستور نقشآید. بفرستندۀ شعر به شمار می

ج و های ما از جهان خاردریافت»فرانقش اندیشگانی آن که به بیان محتوای یک اثر و 

توان گامی مهم در شناخت ژانر و پردازد، می( می119:1396صفایی و دیگران،)« عالم درون

ندیشۀ ااخت جهان و طب را به شنها، مخاسبک اثر نیز برداشت، چرا که این نوع از تحلیل

گانی کند. فراونی فرایندهای اندیشچنین مختصات سبکی آن نائل میپنهان در اثر و هم

 به شکل زیر است. خوان هشتمافعال در شعر 
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 بحث و بررسي

 فرایند ذهني  -1

-نشگوییم، کدادی فیزیکی سخن نمیدر فرایند ذهنی، از آن رو که دربارۀ عمل و رخ

ن گر دنیای درون ذهبیان»یان نیست. این نوع فرایندها، پذیری هم در منشگر و ک

هلیدی و )« شوندهای ذهنی میهستند و شامل ادرک، احساسات، شناخت و واکنش

« مدرک»کند را اندیشد و ادراک می(. در فرایند ذهنی، آن کسی که می210:2004متیسن،

، تنفر نامند. افعالی مانند: خواستنمی« یدهپد»کند چه را درک، احساس یا ادراک میو آن

آیند. از داشتن، دیدن، شنیدن و ... جزو این فرایند به شمار میکردن، دوست  داشتن، فکر

های فعل، به این بخش از فرانقش 38فعل موجود در شعر خوان هشتم،  136میان 

 اندیشگانی تعلق دارد.

ای گری یک نقال است مدام در دنیوایتشعر خوان هشتم، از آن رو که روایتی از ر

خانه، هوهچنین کالم و رفتار نقال در رفت و آمد است. گاه، نقاِل قذهنی شاعر و هم

گر حقیقی این کند و گاه شاعر، خود را نقال و روایتهایی از داستان را روایت میگوشه

رو/ آن که از پیشین خوان را زاد سرو م هفت»گوید: داند، آنچنان که میتراژدی تلخ می

اضر جستی ازو زین زمره، حچه مینیاکان تا پسین فرزند رستم را به خاطر داشت/ وآن

رد/ کآیین، روایت ساالر، آن گرامی مرد/ آن هریوۀ خوب و پاک« ماخ»داشت/ یا به قولی 

 /آری، خوان هشتم را«/ ماث»کنم اکنون/ من که نامم خوان هشتم را/ من روایت می

ها از زبان . این گزاره(77-78:1374ثالث، اخوان)« کند اینکمیراوی توسی روایت  «/ماث»

شود، اما شاعر نوعی رابطۀ خانه در شبی سرد و پر از سوز زمستانی روایت مینقال قهوه

، هم نقال و ابژۀ اخوان در این شعر «ماث»کند. همانی میان خود و نقال برقرار میاین

کند. اخوان در ای است که داستان خوان هشتم را روایت میسوژه است، هم خوِد شاعر و

ای است دهخوان هشتم، هم دانای کلی است که بر روایت سایه افکنده، هم مِن متکلم وح

نام این »گردد، هم از این روست که او، که در مقام راوی طوسی، بخشی از این روایت می

بری قن)« فردوسی را کمال بخشدتا اندیشۀ است  ترین مرحله را خوان هشتم نهادهتلخ

 (. 175:1388عدیوی،

های ساختاری میان شعر حماسی ای رسا از تفاوتتوان نمونهخوان هشتم را می

چون دانای کلی است که از کالسیک و نو دانست. در شعر کالسیک، شاعر حماسی هم

قابل لمس به عرصۀ ظهور  های بیرونی و درونی را به مثابهِ امریدریچۀ دید خود، واقعیت
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تر های بیرونی پرداخته و بیشتر به وصف واقعیتآورد، اما در این شعر، شاعر کممی

کند و خودِ او های روایتش مینیروی خود را صرف شناساندن دالیل درونی رفتار شخصیت

م آن نیز یکی از فاعالن و عامالن روایت این داستان است. این امر پیش از هر چیز، مستلز

گیری از افعال کند و با بهرهاست که به جهان ذهن خود و پرسوناهای شعریش رسوخ 

ترین فراوانی افعال در شعر خوان دهد. بیش ذهنی، آن جهان درونی را به مخاطب نشان

جایی توازن قدرت، میان هشتم به افعال ذهنی تعلق دارد که تصویری است روشن از جابه

ای، کالمی و ... در شعر حماسی اسی کهن و افعال ذهنی، رابطهافعال مادی در شعر حم

 نو.

 (.75:1374ثالث،اخوان)« یادم آمد، هان»

 فعل: یادم آمد/ مدرک: من )شاعر(/ پدیده: خاطره و فکر

خاطر  ا بهرهفت خوان را زادسرو مرو/ آن که از پیشین نیاکان تا پسین فرزند رستم »

 (.77همان:)« داشت

 رستم سین فرزندداشت/ مدرک: زاد سرو مرو/ پدیده: پیشین نیاکان تا پ خاطرفعل: به

« جویمیو شنیدن را دلی درد آشنا و اَندُه اندوده/ و به خشم آغشته و بیدار م»

 (.80-81همان:)

 جویم/ مدرک: شاعر/ پدیده: دلفعل: می

 (.87همان:خواست/ لیک... )می توانست او، اگر می

 مدرک: رستم/ پدیده: فراز آمدن /فعل: توانستن و خواستن

 ایفرایند رابطه -2

رود و معموالً میکار بندی یا شناسایی بهکردن، دستهبرای مشخص »ای فرایند رابطه

کند. این نوع فرایندها دنیای درون و برون ذهن به صورت یک فعل ربطی تحقق پیدا می

نشان دادن وجود همین رابطه سازد و نقش فرایند در این بندها را به هم مربوط می

شود (. این فرایند به دو نوع اسنادی و هویتی تقسیم می210:2004هلیدی و متیسن،)« است

های استن و بودن و شدن نسبت داده که در نوع اسنادی آن، یک ویژگی به چیزی با فعل

د. در این دهشناساند یا توضیح میشود، اما در نوع هویتی آن، چیزی، چیز دیگر را میمی

و ویژگی منتسب به « حامل»داشته باشد  کسی یا چیزی را که خصوصیتی ویژه»جمالت، 

« نامندها را نیز اسنادی یا هویتی میگویند و فرایند رابطۀ آنمی« محمول»حامل را 

ای فعل آن جزو فرایند رابطه 37(. از مجموع افعال خوان هشتم، 121:1396صفایی و دیگران،)
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توان غلبۀ افعال را در این شعر، میآیند. دلیل اصلی فراوانی باالی این نوع از یشمار مبه

شکل روایی و داستانی اثر دانست. شاعر عالوه بر آن که داستانی حماسی و البته تراژیک 

چنین فضا و بستر اعمال های داستان و همکند، دائمًا در حال توصیف آدممیرا روایت 

کشد و پس سوز بیرون را به تصویر میز، هوای سرد و برف استخوانداستانی است. در آغا

خوان رستم است. اما  شود که نقال، در حال روایت هفتای گرم میخانهاز آن وارد قهوه

کند و ای تازه به داستان اضافه میگویی شاعر خود را به عنوان نقالی دیگر و روای

کنم؛ روایتی از پایان دردآور زندگی قهرمان گوید اکنون خوان هشتم را من روایت میمی

چون یار و یاوری دیرینه تا آخرین دم در نظیری که همملی ما، رستم و رخش، اسب بی

که توان رهیدن از آن مهلکه را دارد، دیگر ماند. پس از مرگ رخش، رستم با آنکنار او می

دهد. برخی از  پیشِ رو تن میبیند. بنابراین به تراژدیِمیلی به ادامه دادن در خود نمی

 افعال ربطی این شعر عبارت است از:

 (.75:1374ثالث،اخوان)« چون ترساگر چه بیرون تیره بود و سرد، هم»

 ای)اسنادی(: بود/ حامل: بیرون/ محمول: تیره و سردفعل رابطه

 (.75همان:)« چون شرمخانه، گرم و روشن بود، همقهوه»

 و روشن خانه/ محمول: گرم: بود/ حامل: قهوهای )اسنادی(فعل رابطه

 (.78همان:)« این عیار مهر و کین و مرد و نامرد است»

رد و ای )اسنادی(: است/ حامل: این )شعر(/ محمول: عیار مهر و کین و مفعل رابطه

 نامرد

 (.87همان:)« این برایش سخت آسان بود و ساده بود»

 ادهسان و رهانیدن خود از چاه(/ محمول: آسای: بود و بود/ حامل: این )فعل رابطه

 فرایند بياني/ کالمي-3

دادن، توضیح  کردن، شرح کردن، اظهار با افعالی مانند: گفتن، بیان»این فرایند که 

مجیدی و )« کردن و ... سر و کار دارد، برای بیان تجربیات ذهنی مناسب است دادن، روایت

گوید رو هستیم؛ آن که چیزی میمی، با سه مشارک روبه(. در فرایند کال130:1393دیگران، 

گردد و پیامی که بیان می« مخاطب»شود ؛ آن که مورد خطاب واقع می«گوینده»

فعل در خدمت فرایندهای کالمی قرار  25شود. در شعر خوان هشتم، نامیده می« گفته»

گری او تن نقال و روایتاند. شاعر، بدان دلیل که به عنوان راوی، مدام بر سخن گفگرفته
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های این فرایند، داند، از فعلکند و پس از آن نیز، خود را راوی خوان هشتم میتأکید می

 بارها استفاده کرده است.

زمینۀ  گیری از فضایی که آگاهانه در شعرش خلق کرده،اخوان در خوان هشتم، با بهره

 ، در چهرۀدر این چکامه»است. او رده را فراهم آو شاهنامهای از بازتولید داستانی اسطوره

های خویش گر اندیشه، راوی شاهنامه، روایت«ماخ»سان نماید که بهنقال، رخ می«ِ ماث»

چنین انگیزش . استفاده از شیوۀ روایت نقاالن و هم(32-33:1390مرادی و عبدرویانی،)« است

ک و ثار تئوریآآن را در های روح دراماتیک در شعر نو فارسی، سنتی است که باید ریشه

ات و چنین اشعار نیما یوشیج جست. اهمیت شکل روایی شعر و استفاده از امکانهم

ن را در بیرون رفتن از راه کور و بحرانی است که نیما آ»های دراماتیک آن، راه ظرفیت

های کردن شخصیتوحده و اضافهشعر سنتی شناسایی کرد و از طریق حذف متکلم

گاه پایه گاه و(، جای192:1390جورکش،)« و وصف روایی در پی درمان آن بود شعری، روایی

 ترین فرم بیانیکامل»این شکل از شعر، نزد نیما، تا بدان حد بود که نقالی را 

 در خوان هشتم، به پیروی از معلم و استاد خود، (. اخوان نیز116همان:)« آوردمیشماربه

 است که فراوانیسرایی بهره برده ن با شکل نوین داستاننیما، از شیوۀ نقالی و تلفیق آ

 د.تواند مؤید این امر باشافعال کالمی/ بیانی می

« گفترفت و سخن میچنان که جنبشش آرام و رفتارش/ راه میهم»

 (.77:1374ثالث،اخوان)

 گفت/ گوینده: مرد نقالفعل: سخن می

 (.77ان:هم)« کنم اکنونمیخوان هشتم را/ من روایت »

 کنم/ گوینده: من )شاعر(فعل: روایت می

 (.78همان:)« کند اینکآری، خوان هشتم را/ ماث/ راوی توسی روایت می»

 کند/ گوینده: ماث )مهدی اخوان ثالث(/ راوی طوسیفعل: روایت می

 فرایند مادی  -4

یا  گیرد ودادی شکل میفرایندی است که طی آن عملی انجام یا رخ»فرایند مادی، 

( و بر اساس این که فعل از نوع الزم یا متعدی باشد تعداد 121همان:)« پذیردچیزی اثر می

گر دارند، اما در های الزم، تنها یک مشارک یا کنشمشارکین آن متفاوت است. فعل

پذیر هم وجود دارد که در دستور سنتی آن گر، یک کنشهای متعدی عالوه بر کنشفعل

دادهای جهان بیرون گر تجارب و رخاین فرایندها بیان»به طور کلی  نامند.را مفعول می
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توانند عینی و کنند و در عین حال میهستند و به انجام کنشی در جهان خارج اشاره می

هلیدی و )« کردنملموس باشند مثل دوش گرفتن یا انتزاعی باشند مانند خراب

 (.179:2004متیسن،

ه است، عر غالبًا امری ناخودآگادر ساحت شعر، برای شاها و کاربرد افعال چینش واژه

بندی افعال در زیرگروه فرایندهای فرانقش اندیشگانی ها و دستهاما شناخت همین واژه

عر خوان شتواند راه را برای شناخت بهتر جهان درون و بیرون شاعر هموارتر سازد. در می

ام فعل در خدمت انج 19اد، فعل وجود دارد که از این تعد 136سطر و  230هشتم 

لموس و مها، شاعر به دنبال ایجاد تصاویر فرایندهای مادی است. از آن رو که در حماسه

ها یا لرسد. در واقع در این فععینی است، کاربرد افعال مادی، امری طبیعی به نظر می

ثر ز چیز دیگر ااکه چیزی به شکل ملموس و مادی افتد یا آنعملی مادی اتفاق می

زد/ میآمد/ قدم رفت/ میپیمود، میرفت/ میچون: راه میهایی همپذیرد. فعلمی

که عملی اند یا آنواسطهدهندۀ انجام فعلی بیداد/ جنباند، یا نشانمیاِستاد/ تکان می

 افتد. عینی، با یک واسطه و میانجی اتفاق می

ر دارد، بدان دلیل که شاع ی راترین فراوانهای کهن، افعال مادی بیشدر حماسه

خواهد تصاویری خلق کند که خواهد توصیفی ملموس به مخاطب ارائه دهد. زیرا میمی

نی، ها را با تمام وجود لمس و ادراک کند. در شعر خوان هشتم، افعال ذهمخاطب، آن

 گیرد.ها افعال مادی قرار میترین فراوانی را دارد و پس از آنای و کالمی بیشرابطه

 (.78:1384ثالث،اخوان)« داددستش را تکان میچوب»

 دستپذیر: چوبگر: او )نقال(/ کنشداد/ کنشفعل متعدی: تکان می

 (.77همان:)« پیمودصحنۀ میدانک خود را/ تند و گاه آرام می»

 پذیر: صحنۀ میدانکگر: او )نقال(/ کنشپیمود/ کنشفعل متعدی: می

 (.78همان:)« آمدرفت و میچنان میهم»

 ---پذیر:گر: او )نقال(/ کنشرفت/ کنشفعل الزم: می

 ---ال(/ کنش پذیر:آمد/ کنشگر: او )نقفعل الزم: می

 فرایند رفتاری -5

شامل »گیرد. زیرا هم این نوع فرایند در حد فاصل فرایندهای مادی و ذهنی قرار می

هلیدی و )« نشناختی انسارفتارهای فیزیولوژیکی است، هم رفتارهای روان

شدن و ...، کردن، خندیدن، خیره  کشیدن، سرفه (. در افعالی مانند: نفس248:2004متیسن،
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دهندۀ آن فرایند رفتاری محسوب وجود دارد که انجام« رفتارگر»یک مشارک به نام 

فعل به فرایندهای رفتاری اختصاص یافته  13شود. از مجموع افعال خوان هشتم، می

های مادی و ذهنی هستند، به که فرایندهای رفتاری، حد فاصل فرایند است. از آن رو

سو، آیند. همین ویژگی، از یکمیشمار مجموعه و بخشی از آن دو فرایند بهعنوان زیر

ها به افعال ملموس و مادی و از سوی دیگر یادآور افعال ذهنی کنندۀ گرایش حماسهتأیید

وایی این نوع از آثار هستند. برخی از افعال رفتاری شعر ها با شکل داستانی و رو پیوند آن

 خوان هشتم عبارت است از: 

« استمانند/ با هزارش یادبود خوب/ خوابیده مند/ رخش بیرخش زیبا/ رخش غیرت»

 (.85:1374ثالث،اخوان)

 فعل: خوابیده است/ رفتارگر: رخش

 (.84همان:)« خندیدیکرد و ماو شغاد/ آن نابرادر بود/ که درون چه نگه می»

 فعل: نگه کردن و خندیدن/ رفتارگر: شغاد

 (.78همان:)« غرّانداستاد/ و به سویی چشم میگاه می»

 غرّاند/ رفتارگر: نقّالاستاد و میفعل: می

 فرایند وجودی -6

از »ماندن و ... که شدن، باقی افعالی مثل: هستن، بودن، وجود داشتن، واقع یا ظاهر 

دهندۀ فرایند ( نشان123:1396صفایی و دیگران،)« گویندمی ای سخنیستی پدیدههستی یا ن

رود مشارک این فرایند که از هستی یا نیستی او سخن می»وجودی فعل هستند. 

عل به این فرایند ف 4(. از مجموع افعال خوان هشتم، 123همان:)« شودنامیده می "موجود"

نی این رکرد فرااندیشگاد فعل در میان فرایندهای کاترین تعدااست که کماختصاص یافته 

 آیند. میشمار متن به

 (.81:1374اخوان ثالث،)« نبودش مرد در ناورد»

 فعل: نبود/ موجود: مرد در ناورد

 (.78همان:)« تا که دیگر خردلی هم در دلی باقی نماند شک»

 نماند/ موجود: شکفعل: باقی 
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 ت:های آن، به طور کلی به شرح زیر اسهشتم و فرایند های خوانبررسی آماری فعل

 

 

 فرایندها

 

 

 اصلي
فعل 19 مادی  درصد 14 

 درصد 28 فعل 38 ذهنی

فعل 37 رابطه ای  درصد 27 

 

 فرعي

فعل 13 رفتاری درصد 10   

فعل 25 کالمی  درصد 18 

فعل 4 وجودی  درصد 3 

 

         
                               

 
    

 گيرینتيجه

ترین شاعرانی است ثالث به عنوان یکی از رهروان وفادار نیما، از برجستهمهدی اخوان

که گرایشی عمیق به ژانر حماسه در شعر نو فارسی دارد. اشعار او را از لحاظ قالب، به دو 

شیوۀ کالسیک )غزل، قطعه، رباعی و دوبیتی( و نیمایی و از جهت مضمون به دو دستۀ 

در حیاط کنند. شعر خوان هشتم از مجموعۀ اجتماعی تقسیم می -و حماسیتغزلی 
کنندۀ این داستان است ، به نوعی ادامۀ هفت خوان رستم و تکمیلکوچک پاییز در زندان

کشی شغاد، مرگ رخش و پس از آن مرگ قهرمان ملی، رستم، است. که روایتی از برادر

گرای هلیدی در شعر خوان هشتم ر نقشهای اندیشگانی بر اساس دستوبررسی فرانقش

خواهد چیزی را توصیف کند یا های این اثر، شاعر یا میلهدهد که در اغلب جممینشان 
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ها را دارد. از این رو در این ها و صحنهقصد گزارش و به تصویر کشیدن حاالت شخصیت

است. فراوانی ای هستند، بهره برده نوع از جمالت از افعالی که گویای فرایند رابطه

ۀ شکل داستانی و روایی اثر هستند، دـکننل که تکمیلـدان دلیـفرایندهای ذهنی نیز ب

پذیر است. از سوی دیگر، وجود فرایندهای کالمی نیز به دلیل تأکید بر راحتی توجیهبه

گری او و شاعر، قابل دفاع است. فرایندهای مادی، رفتاری و وجودی حضور نقال و روایت

رسد مینظر اند. بهدهداهای این اثر به خود اختصاص ترین میزان تکرار را در میان فعلکم

ها بر ترین تأکید آندر اغلب آثار حماسی نو، برخالف آثار حماسی کهن که بیش

است که با فرایندهای مادی است، توزیعی متفاوت، میان فرایندهای مختلف برقرار 

یابی دار دارد. مخاطب عصر مدرن، به جای ردمختصات ادبی جوامع نوین، تناسبی معنا

ها و شناختن و شناساندن کردن در عالم درون شخصیتی، به دنبال رخنه تصاویر ماد

 انگیزۀ اعمال آدمی، در عرصۀ شگفت زندگی است.
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 فهرست منابع

سه کتاب: در حياط کوچک پایيز در زندان، زندگي (. 1374)ثالث، مهدی. اخوان -

 زمستان.، تهران: ا سردگوید اما باید زیست ... دوزخ اممي

صر مقایسۀ ساختاری عناصر حماسی در شعر معا(. »1396سالمی و دیگران، اسالم. )ا -

کدکنی، سیاوش کسرایی و رضا شفیعیثالث، محمدایران با تکیه بر اشعار مهدی اخوان

 .32ۀ ، سال چهاردهم، شمارشناسي ادبينامة زیبایيفصل ،«نیما یوشیج

بررسی عناصر انسجام متن در (. »1394نژاد. )یخراسانی، احمد و حلیمه علامیری -

 .63، شمارۀ 19، سالوهي ادبيمتن پژ ،«المصدور بر اساس نظریۀ هلیدینفثه

های نوین حماسی در بررسی جنبه(. »1392نژاد. )رضا و کاظم رحیمیمینی، محمدا -

، جمگاه شیراز، سال پندانش ،مجلة شعر پژوهي )بوستان ادب(، «شعر نیما یوشیج

 .2شمارۀ 

 های درد جاودانگییادداشتبررسی شعر (. »1394ی. )اهلل و کبری مرادزاده نعمتایران -

رۀ ، شما19، سال پژوهي ادبيمتن، «گرایی هلیدیپور بر اساس نظریۀ نقشقیصر امین

65. 

 خانۀ چهر.تهران: چاپ عری،طال در مس )در شعر و شا(. 1344براهنی، رضا. ) -

 .176، شمارۀ دبياجستارهای ، «حماسۀ نو در شعر شاملو(. »1391) جبری، سوسن. -

ي دیگر به نظریه و شعر نيما بوطيقای شعر نو )نگاه(. 1390جورکش، شاپور. ) -

 ، تهران: ققنوس.یوشيج(

ثالث ت و شنودی با: مهدی اخواندربارة هنر و ادبيات )گف (.1368حریری، ناصر. ) -
 : بهمن.تهران گرمارودی،و علي موسوی

تناد به کارکرد حماسه در دوران معاصر )با اس(. »1391ارع، غالمعلی و سّید رضوی. )ز -

 5ۀ م، شمارگاه شهید باهنر، سال سودانشنشریة ادبيات پایداری، ، «شعر معاصر ایران(

 .6و 

 ، تهران: توس.انداز شعر نو فارسيچشم(. 1358کوب، حمید. )زرین -

دهای ایجاد انسجام در اشعار بررسی شگر(. »1395قیقی. )ستاری، رضا و مرضیه ح -

، سال هشتم، نون ادبيف نامةفصل، «شناسی هلیدییۀ زبانپور با تکیه بر نظرقیصر امین

 .1شمارۀ 
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کسی  در شعربررسی و تحلیل فرانقش اندیشگانی (.  »1396ایی، مژگان و دیگران. )صف -

مجلة ، «گرای هلیدیب نظریۀ نقشفروغ فرخزاد در چارچو کس نیستکه مثل هیچ

 .2شمارۀ  گاه شیراز، سال نهم،دانشپژوهي )بوستان ادب(، شعر

، تهران: شناسي در مطالعات ادب فارسيآشنایي با زبان(. 1391صفوی، کورش. ) -

 نشر علمی.

 .12، شمارۀ چرخگل، «دوگانگی زبان اخوان(. »1378اهلل. )فوالدوند، عزت -

کدة ادبيات و نامة دانشفصل، «تمگذر از خوان هش(. »1388عباس. )عدیوی، قنبری  -

 .15و  14، سال چهارم، شمارۀ انسانيعلوم

با المحجوب کشفهای سبکی بررسی ویژگی(. »1393ه و دیگران.. )مجیدی، فاطم -

های ادب ژوهشپ، «گرای هلیدیکرد نظریۀ انتقادی در چارچوب دستور نقشروی

 .2، سال هشتم، شمارۀ ا(عرفاني )گوهر گوی

گرایی در شعر مهدی میراث(. »1390هادی و جواد عبدرویانی. )رادی، محمدم -

، های نقد و ترجمة زبان و ادبيات عربنامة پژوهشفصل ،«ثالث و امل دنقلاخوان

 .1شمارۀ 

، تهران: ر فارسي(ها )ادبيات معاصبار لحظهجوی. (1391جعفر. )یاحقی، محمد -

 جامی.

-Halliday, M.I.K. and Christian M.I.M mattheissen. (2004). an 

introduction to functional grammar (third edition), London: 
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