
43- 56، صفحات1395تابستان ، 15، شمارهچهارمسال بالغی، و ادبی يهافصلنامه پژوهش

دفاعدر اشعاراندیشگانیتحلیل ساخت
سعدآبادي مجیدونیکويپونهمقدس

2، شیرین کشاورز1سهیال فرهنگی

09/9/1395:تاریخ پذیرش13/4/1395: تاریخ دریافت

چکیده
شناسی از جمله از بررسی متون ادبی از دیدگاه زبان

ز رویکردهاي جهت ساخت اندیشگانی زبان یکی ا
تر جدید پژوهشی است که باعث فهم و درك عمیق

این مقاله در نظر دارد . شودهاي پنهانی متون میالیه
که ساخت اندیشگانی دو مجموعه شعر از شاعران 

که -معاصر، پونه نیکوي و مجید سعدآبادي را 
بررسی و تجزیه -انددربارة دفاع مقدس سروده شده

انار سبز عر پونه نیکوي مجموعه ش. و تحلیل کند
و مجموعه شعر مجید سعدآبادي زیتون سرخ

این پژوهش با روش . نام داردسربازي با گلولۀ برفی
تحلیلی انجام شده و بیانگر تنوع –توصیفی 

اي است که دو فرایندها، مشارکین و عناصر پیرامونی
هاي تحقیق نشان یافته. اندشاعر به آن توجه کرده

فرایند و سعدآبادي از 683کوي از دهد که نیمی
اند که از این فرایند در شعرشان بهره گرفته537

. تعداد، بیشتر فرایندها فرایندهاي مادي است
همچنین عناصر پیرامونی در اشعار این دو شاعر 
شامل عناصر زمانی، مکانی، چگونگی، سببی، مقدار، 
علّت و پرسشی است و این دو شاعر بیشتر از 

.اندکانی، زمانی و چگونگی استفاده کردهعناصر م

پیرامونی،عناصراندیشگانی،ساخت: هاکلیدواژه
.نیکويپونهسعدآبادي،مجیدمشارکین،فرایند،
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An Analysis of ideational function
in Holly Defense poems of Pooneh

Nikooy and Majid Sa’d Abadi
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Abstract
Studying literary texts from linguistic
aspects, such as ideational function is one
of the new research approaches which
improves better and deeper understanding
of hidden layers of texts. This research
aims to study and analyze the ideational
function of two collection of poems from
contemporary poets, Pooneh Nikooy and
Majid Sa’d Abadi deals with Holly
Defense. The first collection is “Green
Pomegranate, Red Olive” from Pooneh
Nikooy and the second is “a Soldier with
Snowy Bullet” from Majid Sa’d Abadi.
The method is correlative-analytical and
describe the variety of process,
Participants and Peripheral elements
which both poets pay attention to.
Research findings show that Nikooy has
used 683 process and Sa’d Abadi 537 ones
in their poems, most of them are physical.
Peripheral elements such as time and
space, casualty, amount and its logic are
exists in poems of both poets and the most
deals with space, time and the way process
happen.

Key words: Ideational function,
peripheral elements, process, Participates,
Majid Sa’d Abadi, Pooneh Nikooy. -
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بررسیبهکه1سیستمیگراينقششناسیزبان

دارد،گرایشزباناجتماعیمعنايونقشبافت،
متونخوانشبرايرویکردهابهترینازیکی
گرا، شاز منظر دستور نق«.شودمیمحسوبادبی

هاي زبانی با توجه به این مفهوم تبیین پدیده
شوند که زبان نقش و کارکردي در جامعه و می

ها و نظام اجتماعی دارد و توصیف نقش
کارکردهاي زبان در جامعه در واقع، توصیف 
معناهایی است که زبان به طور عام و به طور 

عاصی و نوبخت، (.»تواند داشته باشدخاص می
1390 :72(

- نقشرویکردپردازنظریهترینبرجسته«
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زبانهلیدي،دیدگاهاز) 200: 1392تبار،محبی
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اندیشگانی،فرانقش«: داردبرعهدهعمدهفرانقش
سلطانی،(.»متنیفرانقشوبینامتنیفرانقش

ازمااندیشگانی،فرانقشپایۀبر)166: 1383
خودتجربیاتمورددرکردنصحبتبرايزبان

وهاحالترویدادها،وگیریممیبهرهجهاناز
. کنیممیتوصیفرادخیلعناصر

دفاعشعربررسیپژوهشاینازهدف
ساختبراساسوشناختیزباندیدگاهازمقدس

1. Systemic Functional Linguistics

هاییپژوهشچنینواستزباناندیشگانی
.باشدراهگشاادبیمتونبهتردركدرتواندمی

اتکهدهدمینیز نشانتحقیقپیشینۀبررسی
شعراندیشگانیساختآندرکهپژوهشیکنون
نشدهمنتشرباشد،شدهبررسیمقدسدفاع
دفاعشعربهکهداردضرورت،روایناز. است

از-استمعاصرشعرازبخشیکه–مقدس
.شودپرداختهنیزدیدگاهاین

وهاتجربهگرانقششناسیزباندر
انجهوپیرامونجهانازماکهتصویرهایی

زبانواسطۀبهداریم،خودخیالینوذهنی
مفاهیمصورتبهشوند،میبنديمقوله
این. شوندمیبیانورمزگذاريوآینددرمی

هنگامبهکهاستزباناندیشگانینقشویژگی
تعديساختاردردستوري-واژيالیۀدرتحقّق
بندواحددرساختاراینوشودمیظاهرزبان
فرایند،بخشسهبهساختاین. کندمیعمل

تقسیمفرایندپیرامونیعناصروفرایندمشارکین
)39-48: 1376نبوي،ومهاجر(.شودمی

روشباکهداردنظردرپژوهشاین
دواندیشگانیساختتحلیلی،-توصیفی
ونیکويپونهمعاصر،شاعرانازشعرمجموعه

لتحلیوتجزیهوبررسیراسعدآباديمجید
زیتونسبزانارنیکويپونهشعرمجموعه. کند

سربازيسعدآباديمجیدشعرمجموعهوسرخ
دفاعدربارةدوهروداردنامبرفیگلولۀبا

تحلیلیبررسیازغیر. اندشدهسرودهمقدس
یکمجموعه،دوهردراندیشگانیساخت
. استآمدهنیزشاعرهرشعرازتحلیلینمونۀ
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شاعر،دواینشعرازشدهابانتخنمونۀدو
مقایسۀامکانتادارندیکسانیفرایندهايتعداد

هرکهاینجاستجالب. شودفراهمبهترفرایندها
. هستندخودمجموعۀشعریازدهمینشعر،دو

که-سعدآباديشعرو»11لیالیی«نیکويشعر
»یازده«شعر-استشدهنامگذاريعددبافقط
.داردنام

حقیقتپیشینۀ
براساسفارسیادبیمتونتحلیلزمینۀدر

صورتهاییپژوهشگرانقششناسیزبان
همبستگی«هايمقالهجملهازاست،گرفته

درهلیديفراکارکردهايوروایتسطوح
تحلیل«،)1389حرّي،(»وزیرحسنکداستان

»سپهريسهرابازهاماهیپیغامشعرگفتمانی
رمانسبکیبررسی«و) 1385فرهنگی،(

رویکردباکنممیخاموشمنراهاچراغ
»گرایینقشنظریۀفرديمیانفرانقش

پونهدربارة). 1388وزیرنژاد،ونژادپهلوان(
ونقدازغیرنیزسعدآباديمجیدونیکوي

مجازيفضايدرپراکندهوکوتاهنظرهاي
علمیپژوهشتنها. استنشدهمنتشرپژوهشی

اينامهپایانشاعر،دواینشعارابررسیزمینۀدر
پونهشعراندیشگانیساختتحلیلعنوانبا

مقالهاینکهاستسعدآباديمجیدونیکوي
.استآنازبرگرفته

سعدآباديمجیدونیکويپونهباآشنایی
جوانیسرايترانهوشاعرنویسنده،نیکويپونه

شده متولّدبندرانزلیدر1364سالدرکهاست

او در دبیرستان رشتۀ تحصیلی گرافیک را .تاس
تحصیالتش را در 1382انتخاب کرد و در سال 

نیکوي . رشتۀ مدیریت امور فرهنگی ادامه داد
جهادکتابخانۀبعد از پایان تحصیالتش با

وکودکانفکريپرورشکانونودانشگاهی
به 1389او در سال . کردهمکارينوجوانان

ون پرورش فکري کودکان و عنوان مربی ادبی کان
هاي نوجوانان مشغول به کار شد و در فعالیت

فوق برنامۀ خود به عنوان مربی ادبی مدارس 
. ابتدایی و راهنمایی بندرانزلی فعالیت کرد

اندعبارتشده،منتشرنیکويازکههاییکتاب
،کوچولومسافر،سرخزیتونسبزانار: از

ونداردپایاننگیال،زنندمیجوانهتوهايدست
. تنهاییروز6410

که-سرخزیتونسبزانارشعرمجموعه
نیکويپونهآثارازیکی-استغزل29شامل
بهترینجایزةبرندة1390سالدرکهاست
جوانشعرکتاباول،گامجشنوارةکتاب

دورةپانزدهمینسالجایزةبرندةنیزوانقالب
ایندرنیکوي. استشدهمقدسدفاعکتاب
وشهداهايخانوادههايدلدردبیانبهکتاب

دفاعازهاییصحنهبیانومقدسدفاعجانبازان
اینازهاییبخش. پردازدمیمللمقاومتو

فراقشرحوعاشقانهغزلیاتدربرگیرندةکتاب
نیزاشعاريوشهداستمادرانوهمسران

.استپدرانشانباشهدافرزنداندلدردحاوي
بارزترینکتاباینهايغزلیکپارچگی

اینهايغزلهمۀگویا. استآنویژگی
اشعار. کنندمیروایتراداستانیکمجموعه

تکثّردارايموضوع،وحدتبرعالوهکتاباین
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سبب،همینبهواندعاطفیبیانودیدزاویۀ
حساشعارموضوعدرتکراريمخاطب

اشعارموردردنیکوي) 1390سیار،(.کندنمی
من«: استگفتهسرخزیتونسبزانارمجموعۀ

انتخاببلکهنکردم،انتخابرامقدسدفاعشعر
پیداجریانمندرناخودآگاهاشعاراین. شدم
بهچراکهسؤالاینبهپاسخدروي. »کرد

وقتی«: گفتپرداخته،مقدسدفاعهايعاشقانه
مطالعهراآراجهانشهیدهمسرخاطرات

رزممردفقطماشهدايکهفهمیدمکردم،می
وهمسرانفرزندانشان،بهآنها. اندنبوده

: شدیادآوروي. »اندورزیدهمیعشقمادرانشان
. نشدهپرداختهجنگازبعدیکبهدیدم«

مقدسدفاععاشقانۀاشعارکه-منهايلیالیی
نیکوي. »گرفتنشأتجاهمیناز-است

آزادهوجانبازشهید،همسر«: کردخاطرنشان
آثاردررااوماولیندارد،کمشهیدازچیزي
نیکوي،(.»بینیممیکمترشعرویژهبههنري
1389(

کهاستجوانیشاعرنیزسعدآباديمجید
در رشتۀ او. آمددنیابهتهراندر1362سالدر

شناسی ادامۀ تحصیل داد و درتاریخ و جامعه
حاجداالننامباخودجموعۀماولین1386سال

درکتابآن. رساندچاپبهرانهپالكمختار
خودبهرافجرسالکتابجایزةخودگاماولین

دوبعد،سالدوسعدآبادي. داداختصاص
برفیگلولۀباسربازيوقرمزآاليقزلمجموعۀ

1389هايسالبینوي همچنین. کردمنتشررا
فروشگلهاينامهبدیگرکتابچند1393تا

دیگرغریبۀبهايغریبه،اودیناروزهاي،مسلمان
جوایزبرندةسعدآبادي. نوشتراهشتمروزو

سالکتابداورهمدورهچندوشدهمختلفی
.استبودهاولگام

42شاملبرفیگلولۀباسربازيکتاب
راکودکیزندگیکهاستمستقلشعرقطعه

بهپاجنگشروعباهمزمانکهکندمیروایت
آنوکندمیرشدآنباگذارد،میجهانعرصۀ

کهعواملیازیکی. کندمیدركوجودتمامبارا
زبانکند،میکمکمجموعهاینجذابیتبه

انتخابشعرهایشبراياوکهاستايکودکانه
مجموعهاینالبته)1389رضایی،(.استکرده
ابیت،جذّامانشده،سرودهکودکانبراي

. زندمیموجآندرروانیوصمیمیت
برفیگلولۀباسربازيکتابشاعرِ

پایۀبرکه-شعرشاماندیده،راجنگروزهاي
نگاه-استاستوارهاخواندهوهادیدهها،شنیده

کهدفاع مقدس داردحماسۀبهدیگرگونیوتازه
. دهدمیجلوهشعارزدگیبدون وملموسراآن

باواندشدهنامگذاريعددباکتابینااشعار
بهپیرایه،بیوصریحبیانیوکلدانايروایت
مجید. پردازندمیهایشحاشیهوجنگ

راخودشمستقلّنگاهکندمیسعیسعدآبادي
گاهیوعصبیوتلخگاهکهنگاهیباشد،داشته
وهاکنایهالبته بعضاًواستکودکانهولطیف

هايویژگیازیکی. نیز داردیدرخشانتلمیحات
بهدرنگبرايشاعرکهاستمجالیاشعاراین

بیرونیپوستۀزیردرکهچرادهد،میخواننده
رامخاطبگریبانچیزيهموارهشعرهایش،
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کهاستیادآوريبهالزم. هستندبرفیگلولۀ

منتقدان،ازبسیاريتحسینبرعالوهکتاباین
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.استشدهمقدس

ونیکويشعرمجموعهاندیشگانیساخت
سعدآبادي
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. شوندمیمتمایزمتندرآنهاکاربردوافعال

تاکندمیاستفادهفرایندازفعلجايبههلیدي
دیگرسوياز. شودتوجهبیشترآنفعلیتبه

بالقوهطوربهفرایندهرکهاستمعتقدهلیدي
درمشارکین،1فرایندخود: استگزینهسهشامل
فرایند. 3فرایندبهمربوطهايموقعیتو2فرایند

احساس،کنش،رخداد،یکازاستعبارت
دستهششبهفرایندها. نبودوبودیاگفتار

مادي،اصلیفرایندسهشاملکهشوندمیتقسیم

1. process
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3. Circumstances

رفتاري،فرعیفرایندسهوايرابطهوذهنی
تشخیصمعیار. هستندوجوديوکالمی

ومشتركحسیکدیگرازفرایندها
وزادهآقاگل(.استدستوريهايمشخصه

فرایندمشارکین)247: 1390همکاران،
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فرایندها)الف
4ماديفرایند. 1

رخدادیاکاريانجامبرکهاستفرایندي
کسی یا چیزي،آنطیکهداردداللتايواقعه
کس یا استممکنکهدهدمیانجامراکاري
اینونشودیاشودمتأثرکاراینازدیگريچیز
یاو»دویدن«مانندباشدفیزیکیتواندمیکار

ومهاجر(.»پذیرفتن«مانندباشدغیرفیزیکی
فرایندهاایندیگرسوياز)42: 1376نبوي،
یعنیوسیله،بهکنندگانشرکتباهمراهیبراي

-ودشمینامیدهپذیرندهکه-تأثیرپذیرفتهموجود
: ازاندعبارتفراینددیگرمشارکین. دارندنیاز

ازکهانسانیشبهیاانسانیموجود(گرکنش
گرکنشیانیرو،)کندمیعملعمدروي

4. Material process
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کند،میکنترلراآنگرکنشکهابزارغیرجاندار،
)121: 1392لو،نبی(.کنندهدریافتووربهره

سبزانارشعرمجموعهدرنیکويپونه
کهاستکردهاستفادهفرایند683ازسرختونزی

دراین. استماديآن) درصد41(فرایند281
537ازمجموعاًسعدآباديمجیدکهحالیست

266تعداداینازکهاستگرفتهبهرهفرایند
تحقیقهايیافته. استمادي) درصد50(فرایند
شعردرماديفرایندهايتعدادکهدهدمینشان

بیشتردیگرفرایندهايبهنسبتشاعردوهر
کلنسبتبهماديفرایندهايمیزانالبته. است

باالتريبسامدازسعدآباديشعردرفرایندها
ماديفرایندهايزیادکاربرد. استبرخوردار

دیدگاهیشاعردواینکهدهدمینشان
سازيانگارهبرايوکردهاتخاذگرایانهواقع

درموجودامکاناتازادهاستفبابیرونجهان
استفادةوانتخاببهدستزبان،گذرایینظام

همچنین. اندزدهماديفرایندهايازبیشتر
حضورنیازمندماديفرایندهايازگیريبهره

شاعردوهرشعرچونواستمشارکین
بیانبهواستمقدسدفاعحوزةدراشعاري
زیادردکارب،بنابراین.پردازدمیجمعیمسائل

فرایندهامشارکینحضوروماديفرایندهاي
. استناپذیراجتناب

1ذهنیفرایند. 2

ادراكواندیشهاحساس،برکهاستفرایندي
فراینداین)16: 1387احمدزاده،(.داردداللت

1. Mental process

کهعنصري: استمشاركدودارايضرورتاً
موجوديکهکندمیادراكواندیشهاحساس،

اینکهشودمیپنداشتهباشعوریااستباشعور
واحساسآنچهونامیممی»مدرِك«راعنصر
راآنکهشودمیاندیشهآنبهیاشودمیادراك

)43: 1376نبوي،ومهاجر(.خوانیممی»پدیده«
کردن،دركهمانندافعالیباذهنیفرایندهاي

دوستگرفتن،تصمیمخواستن،کردن،فکر
.هستندهمراه... وترسیدنداشتن،

53سرخزیتونسبزانارشعرمجموعهدر
دراست،رفتهکاربه) درصد8(ذهنیفرایند
گلولۀباسربازيشعرمجموعهدرکهحالی
شدهاستفاده) درصد6(ذهنیفرایند32ازبرفی
بسامدفرایندهاکلّنسبتبهتعداداین. است
ودوجبارسدمینظربه. شودمیمحسوبکمی

وعاطفیفضاییازمجموعهدوهربرخورداري
مقدسدفاعشاعر،دوهرکهآنجاازاحساسی،

خودکشوردرعینیواقعیتیعنوانبهرا
دارندتمایلهاواقعیتبیانبهبیشتراند،پذیرفته

ازدلیلاینبه،شاعرانههايپردازيخیالتا
. اندگرفتهبهرهکمتريذهنیفرایندهاي

2ايرابطهفرایند. 3

شناسایییاتوصیفبهکههستندفرایندهایی
باپدیدهیاچیزدوبینرابطۀ. شوندمیمربوط

ازاستفادهباايرابطهفرایندقالبدریکدیگر
همکاران،وزادهآقاگل(.شودمیبیانربطیافعال
توانمیکه-فراینداینازنوعیدر)248: 1390

2. Relational process
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رابطۀنوعی-نامید»ییشناساگونۀ«راآن
ایندر. شودمیدیدهرابطهسويدودرهمسانی

رابطهسويدوکهدارندحضورمشاركدوگونه
مشاركهویتکه»شناسا«: دهندمیتشکیلرا

تعیین-شودمیخوانده»شناخته«که-رادیگر
)44: 1376نبوي،ومهاجر(.کندمی

یکوينشعردرايرابطهفرایندهايتعداد
سعدآباديشعردرو) درصد24(مورد162
ازمجموعدرکهاست) درصد23(مورد122

فرایندهايکاربرد. برخوردارندنزدیکیبسامد
توصیفینشانۀشاعردواینشعردرايرابطه
فرزند،حالزباننیکوي.استآنانشعربودن

بیانراآنانهايتنهاییوشهیدمادروهمسر
استلحظاتیروایتگرنیزسعدآباديوکندمی
پرداختههاآنبهمقدسدفاعادبیاتدرکمترکه

.استشده

1رفتاريفرایندهاي. 4

ذهنیوماديفرایندهايواسطحدفراینداین
داللتانسانیهايکنشورفتاربروزبرواست
انسانیهايفعالیتبهمربوطفرایندهاي. دارد

کههستندايشدهکنترلایخودجوشفرایندهاي
: 1392لو،نبی(.باشندبیرونییادرونیتوانندمی

استمشاركیکدارايفقطفراینداین)227
.شودمیخوانده»رفتارگر«که

سبزانارشعرمجموعهدرنیکويپونه
و) درصد13(رفتاريفرایند87ازسرخزیتون
باسربازيشعرمجموعهدرسعدآباديمجید
) درصد14(رفتاريفرایند75ازبرفیلۀگلو

1. Behavioral process

ازرفتاريفرایندهايکاربرد. استگرفتهبهره
کهچراگیرد،مینشأتانسانبهشاعرتوجه

انسانرفتاردربارةغالباًرفتاريفرایندهاي
مجموعهدواینازهاییبخشودارندکاربرد

.هستندانسانیرفتارهايدربرگیرندةنیزشعر

2کالمیدهايفراین. 5

فرایندهاییشاملکلیطوربهکالمیفرایندهاي
فرایندایننمشارکا. شوندمیگفتننوعاز

گوید،میچیزيکهآن: »گوینده«: ازاندعبارت
گفتهچیزياوبهخطابکهآن: »مخاطب«

.شودمیگفتهکهچیزيآن: »گفته«وشود،می
)45: 1376نبوي،ومهاجر(

35نیکويشعردرکالمیايفرایندهتعداد
مورد29سعدآباديشعردرو) درصد5(مورد

دوهردربرابرنسبتیکهاست) درصد5(
دهدمینشانهمچنین. دهدمینشانرامجموعه

اندكشاعردوهرشعردرکالمیارتباطکه
گویند،میسخنخودمخاطبباآنانالبته. است

معنوييحضورآنهامخاطبکهآنجاازاما
. گیردنمیصورتآنانبینايمکالمهپسدارد،

3وجوديفرایندهاي. 6

آنهاباهاپدیدهانواعوجودکههستندفرایندهایی
وابوالحسنی(.شودمیتعیینوشناسایی
کهبندهاییفعل) 134: 1387ثانی،میرمالک

»بودن«فعلمعموالًهستند،فراینداینحاوي

2. Verbal process
3. Existential process
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نیستییاهستیازکه-فراینداینمشارك. است
.شودمینامیده»موجود«-رودمیسخنآن

زیتونسبزانارشعرمجموعهدرنیکوي
استفاده) درصد9(وجوديفرایند65ازسرخ
مجموعهدرسعدآباديکهحالیدراست،کرده
فرایند13ازبرفیگلولۀباسربازيشعر

. استشدهمندبهره) درصد2(وجودي
درسعدآباديشعردروجوديیندهايفرا

دهدمینشانواستکمترنیکويشعربامقایسه
چیزهاافتادناتّفاقوداشتنوجودبهشاعرکه

فرایندهادرصدوتعداد. استکردهتوجهکمتر
درو1شمارةجدولدرنیکويپونهشعردر

آمده2شمارةجدولدرسعدآباديمجیدشعر
.است

عداد و درصد فرایندها در شعر نیکويت. 1جدول 
درصدتعداد فرایندنوع فرایند

%28141فرایند مادي
%538فرایند ذهنی
%16224ايفرایند رابطه

%8713فرایند رفتاري
%355فرایند کالمی

%659فرایند وجودي
683100مجموعه فرایندها

دآباديدرصد فرایندها در شعر سع/تعداد. 2جدول 
درصدتعداد فرایندنوع فرایند

%26650فرایند مادي
%326فرایند ذهنی
%12223ايفرایند رابطه

%7514فرایند رفتاري
%295فرایند کالمی

%132فرایند وجودي
537100مجموعه فرایندها

فرایندهاپیرامونیعناصرومشارکین)ب
فرایندعاملیاکهاندعناصريفرایندمشارکین

ازیاوشودمیاعمالآنهابرفرایندیاهستند،
پیرامونیعناصروشوندمیمندبهرهفرایند

وسایلعمل،شیوةمکان،زمان،کهاندعناصري
ومهاجر(.کنندمیفراهمرافرایندشرایطو

انارشعرمجموعهدودر) 39-48: 1376نبوي،
، برفیولۀگلباسربازيوسرخزیتونسبز

حضورگوناگونیغیرانسانیوانسانینمشارکا
1151نیکويپونهشعردرنامشارکتعداد. دارند
839سعدآباديشعردرو) درصد58(مورد
کلتعدادبهتوجهبا. است) درصد42(مورد

نامشارکتعداداینمجموعه،هردرفرایندها
ازبیشترشاعردوهرکهدهدمینشان

حضوربهنیازکهاندکردهاستفادهاییفراینده
گرانکنششاملنامشارکاین. داردنامشارک
وورانبهرهغیرجانداروجاندار

.شوندمیفرایندهاهايکنندهدریافت
نیزمجموعهدوایندرپیرامونیعناصر

زمانی،عناصرهمچونعناصري. اندمتنوع
یپرسشوعلّتمقدار،سببی،چگونگی،مکانی،

این. خورندمیچشمبهمجموعهدوهردر
55(مورد511نیکويپونهشعردرعناصر
45(مورد415سعدآباديشعردرو) درصد
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عناصربیشترینتعداداینازکهاست) درصد
این. هستندچگونگیومکانزمان،بهمربوط

پونهبیشترتوجهنشانۀتوانمیرادرصدها
کاربردچراکهانست،دپردازيصحنهبهنیکوي

پیرامونیعناصروبیشترمشارکینبافرایندهایی
وکالمبهدادنبرگوشاخنشانۀترفراوان
وهاموقعیتجزئیاتبهمخاطبانتوجهجلب
راآنهاتوصیفقصدشاعرکهاستهاییصحنه

پیرامونیعناصرونامشارککاربرددرصد. دارد
دادهنشان1ةشمارنموداردرمجموعهدواین

.استشده

عناصروفرایندهامشارکیندرصدمقایسۀ. 1نمودار
سعدآباديونیکويشعردرپیرامونی

شعرازاينمونهاندیشگانیساختتحلیل
)11لیالیی(نیکويپونه

پیرهنینه، آمدهپیرهنیعطرنه
بدنیپارةنه، پالکینه، استخواننه

امنداشتهراتوبگویمکهنخواستم
منیکناردرتوامانیستیاگرچه
همعاشقاناردرختدادهشکوفه
بزنیسرمبرتاجگلکهدادهشکوفه
گلنشاندمنگیسويبهبادمخواه

ـزنیگیسوانزبگشایدروسريو
کسیبهايندادهرااوازموییتارکه
»وطنینداشتههرگزتوچشمغیرو«

خوردمیتکانسرشازاگرچادرکهزنی
راهزنیبهشديمیظنیننسیمهربه
عشقباتنممیپیلهخودبهونیستیتو

دهنیازگلامنشنیدهوگلامنگفته
یوسفمکنقانعمپیرهنتعطربه
آمدنیانتظاردرکههاستسالتو

)28-27: 1393نیکوي،(
نشان11الییلیشعردرفرایندهابهنگاهی

. استجستهسودفرایند23ازشاعرکهدهدمی
دومادي،فرایندده: ازاندعبارتفرایندهااین

فراینددورفتاري،فرایندیکاي،رابطهفرایند
.وجوديفرایندششوکالمیفراینددوذهنی،

فرایندهاتمامیازشاعراینکهوجودبا
فرایندهايهباوویژةتوجهاماکرده،استفاده

ازحاکیاینوگرفتنادیدهتواننمیرامادي
محسوساتّفاقاتواموربیانبهشاعرتمایل
نشانراحرکتوکنشماديفرایندهاي. است

داللتايواقعهرخدادیاکارانجامبرودهندمی
شعرایندرماديفرایندهايزیادبسامد. دارند
اهیدیدگبهشاعرگرایشدهندةنشان
فراینددوشعرایندروي. استگرایانهواقع
فرایندهااینکاربردباوآوردهايرابطه

نامشارکبهرامختلفهايموقعیتهايویژگی
دوکاربردباهمچنیننیکوي. استدادهنسبت
ها،دریافت11لیالییشعردرذهنیفرایند

وخودانتزاعیوذهنیهايویژگیواحساسات
خوانندهبهوکندمیمعرفیراایشهشخصیت
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رفتاريفرایندیکشعرایندر. دهدمیانتقال
فراینداینکاربردکهخوردمیچشمبههم

دراو. استگرکنشرفتاريحاالتدهندةنشان
استبردهبهرهوجوديفرایندششازشعراین
هستییاموجودیتدهندةنشانآنهاکاربردکه

فراینددوهمچنین. استآنمعدیاوايپدیده
مربوطکهشودمیدیدهشعرایندرنیزکالمی

. استگفتنعملبه
شعرایندرآنهاتنوعوفرایندهاتغییر

فضايتغییردنبالبهشاعرکهاستآننشانۀ
اي،رابطهفرایندهاياگر. استشعربرحاکم

فضايبودند،حاکمشعربرذهنیووجودي
وقتیامابود،حرکتبیوکنسافضاییشعر

بگنجانیم،ماديفراینددررارفتاريفرایند
. بینیممیمتحركوپویافضایی

بایدفراینددرکنندگانشرکتلحاظاز
متعدديغیرانسانیوانسانینمشارکاکهگفت

مانندانسانینمشارکادارند،حضورشعرایندر
رشسازاگرچادرکهزنی«مصرعدر»زن«

عطربه«مصرعدر»یوسف«،»خوردمیتکان
نمشارکاو»یوسفمکنقانعمپیرهنت

در»پیرهنی«و»پیرهنیعطر«مانندغیرانسانی
،»پیرهنینهآمده،پیرهنیعطرنه«مصرع

نه«مصرعدر»بدنیپارة«و»پالکی«،»استخوان«
اناردرخت«،»بدنیپارةنهپالکی،نهاستخوان،

عاشقاناردرختدادهشکوفه«رعمصدر»عاشق
منگیسويبهبادمخواه«مصرعدر»باد«و»هم

.»گلنشاند

نیزپیرامونیعناصرازشعرایندرنیکوي
اوفرایندسهوبیستاز. استکردهاستفاده
. هستندپیرامونیعناصردارايفرایندسیزده
زمانیعناصر،»منکناردر«چونمکانیعناصر
و»اگرچه«چونسببیعناصرو»لسا«مانند

جدولدر. استعناصراینهاينمونهاز»اگر«
عناصروفرایندمشارکینفرایندها،به3شمارة

.استشدهاشاره11لیالییشعردرپیرامونی

11فرایندهاي ساخت تعدي در شعر لیالیی . 3جدول 
عناصر مشارکین فرایندفعل فرایند

پیرامونی
عطر پیرهنی، مادي/ آمده

ستخوان، اپیرهنی، 
پالکی، پارة بدنی

ـــــ

ـــــ)محذوف: من(ذهنی/ نخواستم
ـــــ)محذوف: من(کالمی/ بگویم
/ امنداشته

وجودي
،  )محذوف: من(

تو را
ـــــ

اگرچه)محذوف: تو(وجودي/ نیستی
اما در کنار تووجودي/ هستی

من
/ شکوفه داده

مادي
همقدرخت انار عاش

/ شکوفه داده
مادي

ـــــگل

: تو(تاج، رفتاري/ بزنی
)محذوف

بر سرم

ـــــ)محذوف: تو(ذهنی/ مخواه
به گیسوي باد، گلمادي/ نشاند

من
ز گیسوان ، )محذوف: باد(او مادي/ بگشاید
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زنیروسري
تار ) محذوف: تو(مادي/ اينداده

مویی از او، به 
کسی

ـــــ

، )محذوف: او(وجودي/ نداشته
وطن

و غیر چشم 
تو، هرگز

/ خوردتکان می
مادي

اگر، از چادر زن
سرش

/ شديمی
ايرابطه

، )محذوف: تو(
ظنین

به هر نسیم، 
به راهزنی

ـــــتووجودي/ نیستی
، )محذوف: من(مادي/ تنممی

پیله
به خود، با 

عشق
ـــــگلکالمی/ امنگفته

از دهنیگلمادي/ نشنیدم
، )محذوف: من(مادي/ مکن

قانع، یوسف
به عطر 
پیرهنت

سالتووجودي/ است

)/ هستی(ي
ايرابطه

، در )محذوف: تو(
انتظار آمدن

ـــــ

شعرازاينمونهاندیشگانیساختتحلیل
)یازده(سعدآباديمجید

گویندمی
بودنوشتهاشنامهآخریندر

وداردادامههنوزدبیرستان
.گیریممییادعربیدشمنمرزهاياز

بودنوشته
کنیممیبازيجنگباگاهی

گذارندمیچشمهاخشابدردشمنتیرهاي
شویممیقایمما

گذارندمیچشمماتیرهاي
.دشمن
بودنوشته

بستهزهرایابندپیشانیباد
راامدادقرارگاهچادرهايو
بردمیمقدمخطبه
هایاسو

راشانهستیتمام
عطرهايشیشهدر
.فرستندمیجبههبه

بودنوشته
خوردهتیرحبیبهايبچهگردانساقی

.شوندمیهالكدارندهاقمقمهو
شدشهیدخودش

اسیرپیراهنشجیبدرنامهو
برسدمادستبهمنتظریمهنوز
کنیمبازراامضایشپایینکورگره

انگشتشاثرباو
بدهیمتطبیق

).30-29: 1390سعدآبادي،(
فرایند23ازیازدهشعردرسعدآبادي

فراینددوازدهتعدادایناز. استشدهمندبهره
رفتاريفرایندچهاراي،رابطهفرایندششمادي،

ازشعرایندراو. استکالمیفرایندیکو
بسامد. استنکردهاستفادهوجوديفرایندهاي

سایربهنسبتشعردرماديفرایندهايباالي
پویاومتحركفضاییباراخوانندهندها،فرای

ايرابطهفرایندهايشعرایندر. کندمیروروبه
هویتبرفرایندهااینکهخوردمیچشمبهنیز
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فرایندنمونهیکطورهمین. دارندداللتداشتن
- فراینداینکهشودمیدیدهشعرایندرکالمی

»فتنگ«فعلبا-استمربوطکالمیارتباطبهکه
.استشدهدادهنشان

آندهندةنشانفرایندمشارکینبهنگاهی
دیگريانسانینمشارکاشاعرهمراهبهکهاست

هايبچهگردانساقی«مثلدارندحضورشعردر
حبیبهايبچهگردانساقی«مصرعدر»حبیب

ماتیرهاي«مصرعدر»دشمن«و»خوردهتیر
. »)ودشمیقایم(دشمنگذارند،میچشم

حضورشعرایندرهمغیرانسانینمشارکا
جنگباگاهی«مصرعدر»جنگ«مثلدارند
مصرعدر»دشمنتیرهاي«،»کنیممیبازي

،»گذارندمیچشمهاخشابدردشمنتیرهاي«
چشمماتیرهاي«مصرعدر»ماتیرهاي«

یابندپیشانیباد«مصرعدر»باد«،»گذارندمی
تمامهایاسو«مصرعدر»هایاس«،»بستهزهرا

جبههبهعطرهايشیشهدرراشانهستی
هاقمقمهو«مصرعدر»هاقمقمه«،»فرستندمی

نامهو«مصرعدر»نامه«و»شوندمیهالكدارند
.»اسیرپیراهنشجیبدر

توجهنیزپیرامونیعناصربهسعدآبادي
متعدديعناصرفرایندیازدهبراياو. استداشته

مثلزمانیعناصرجملهازکندمینتخابارا
در«مثلمکانیعناصرو... و»گاهی«،»هنوز«

خطبه«،»دشمنمرزهاياز«،»اشنامهآخرین
به4شمارةجدولدر... . و»جبههبه«،»مقدم

درپیرامونیعناصروفرایندنمشارکافرایندها،
.استشدهاشارهیازدهشعر

ت تعدي در شعر یازدهفرایندهاي ساخ. 4جدول 
پیرامونیعناصرمشارکین فرایندفعل فرایند

ـــ)محذوف: هاآن(کالمی/ گویندمی
آخرین نامهدر)محذوف: او(مادي/ نوشته بود
هنوزدبیرستانايرابطه/ ادامه دارد

،  )محذوف: ما(مادي/ گیریمیاد می
عربی

از مرزهاي 
دشمن

ـــ)محذوف: او(مادي/ نوشته بود
، با )محذوف: ما(رفتاري/ کنیمبازي می

جنگ
گاهی

/ گذارندچشم می
رفتاري

هادر خشابتیرهاي دشمن

ــمارفتاري/ شویمقایم می ـ
/ گذارندچشم می

رفتاري
ــتیرهاي ما ـ

ــ)قایم(دشمن ايرابطه/ شودمی ـ
ــ)محذوف: او(مادي/ نوشته بود ـ

بند یا شانیباد، پیمادي/ بسته
زهرا

ــ ـ

چادرهاي مادي/ بردمی
قرارگاه امداد را

به خط مقدم

ها، تمام یاسمادي/ فرستندمی
شان راهستی

هاي در شیشه
عطر، به جبهه

ــ)محذوف: او(مادي/ نوشته بود ـ
ساقی گردان مادي/ تیر خورده

هاي حبیببچه
ــ ـ

/ شوندمیدارند
ايرابطه

ــها، هالكقمقمه ـ

ــخودش، شهیدايرابطه/ شد ـ
در جیب پیراهننامه، اسیرايرابطه/ شد
، )محذوف: ما(ايرابطه)/ هستیم(یم 

منتظر
هنوز

به دست ما)محذوف: آن(مادي/ برسد
امضایش گره کورمادي/ باز کنیم

)محذوف: ما(را 
ــ ـ

، )محذوف: ما(مادي/ تطبیق بدهیم
با اثر انگشتش

ــ ـ
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گیرينتیجهبحث و 
دودراندیشگانیفرانقشبررسیبهمقالهایندر

سبزانارشعرمجموعهمعاصر،شعرمجموعه
گلولۀباسربازيونیکويپونهازسرخزیتون
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فرایند35وجودي،فرایند65رفتاري،فرایند
سعدآبادياما. هستندذهنیفرایند53وکالمی

اینازکهاستکردهاستفادهفرایند537از
اي،رابطهفرایند122مادي،فرایند266تعداد

فرایند29وجودي،دفراین13رفتاري،فرایند75
. هستندذهنیفرایند32وکالمی

تعدادکهدهدمینشانبررسیاین
بهنسبتشاعردوهرشعردرماديفرایندهاي
کهاستاینبیانگرکهاستبیشتردیگرفرایندهاي

دفاعشاعرانازاينمونهعنوانبهشاعر،دواین
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هرالبته. اندزدهماديفرایندهايازبیشترياستفادة

جنگپایاندرکههستندجوانیشاعرانشاعر،دو
خودواندبودهسالهپنجوسهکودکانیتحمیلی

امااند،نبودهآناتمشقّوتحمیلیجنگشاهد
کهپردازندمیایامآنروایتوتوصیفبهآنچنان

. اندداشتهحضورهاصحنهآندرخودگویا
اي،رابطهرفتاري،فرایندهايکاربرددرصد

نسبتیشاعردوهرشعردرنیزکالمیوذهنی
کهدهدمینشاناینوداردمساويتقریباً

وفرایندهاخابانتدرنظرموردشاعرانجنسیت
نداشتهتأثیريآناناندیشگانیساختنهایتدر

دوهرشعردرفرایندهانامشارکتعداد. است
وزمانیمکانی،عناصرواستزیادشاعر

بیشتريبسامدازشاعردواینشعردرچگونگی
بهآنانتوجهنشانۀتواندمیکهبرخوردارند

پردازيصحنهبهتوجهالبته. باشدپردازيصحنه
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