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Introduction: After Saussure, thanks to the efforts of Michael Halliday, 

structuralism went beyond the level of sentences and syntactic studies. He expanded 

the scopes of the text concept and textual context. Holliday evaluates the content 

system of all languages under the heading of meta-role (meta-function) at three 

levels including intellectual (experimental), interpersonal, and textual para-role, 

which together provide a deeper understanding of the text for the reader. Textual 

meta-function is the use of language to produce spoken or written texts that connect 

the meanings of two other meta-functions in a real context and consider their clause 

and type of arrangement to determine how well they shape the text. 

In recent years, many attempts have been made to study structuralism and Halliday's 

systematic pattern of literary works, which reveals the importance of linguistic 

patterns. Meanwhile, contemporary Arabic poetry, considering its new forms and 

themes, which are as a revolution in the direction of classical Arabic poetry forms 

and themes, can be a suitable platform for an analysis based on the patterns of 

Western linguistics. In this context, the present study examines the poem "Dour" by 

Ahmad Matar, a contemporary Iraqi poet, according to a systematic and patterned 

model of Halliday. The aim is to determine the degree of textual coherence, the 

effect of paragraphs in conveying meaning, and the poet's message. 

Methodology: From a meta-textual perspective, the construction of the beginning, 

the ending and the discourse information are considered as structural tools, and 

coherence is viewed as a non-structural tool of the text. In this approach, the 

relations between the clauses are divided into two types, external and internal. 

External relations (non-structural) under the title of coherence address the cohesive 

factors that connect the different parts of the text, which helps the reader or listener 

to understand the meaning. However, internal (structural) relations deal with the 

thematic structure and the information structure of discourse. 

In fact, the contextual function has to do with the initial construction, which is the 

extent and manner of structuring information by the speaker. Then, it concerns the 

informative construction, which is the amount of old and new information by the 

recipient and the relationship between the information presented and other discourse 

information. 

In this research, using a descriptive-analytical method and an linguistic approach, an 

attempt is made to study the main elements of textual meta-functions, which include 
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textual coherence, beginning-ending construction and type of discourse information 

in the poem. 

Results and Discussion: According to the analysis of the poem, at the level of 

grammatical elements with 30.61% coherence and at the level of vocabulary with 

57.14% coherence (which is the highest coherence in the poem), the poet often 

draws the audience's attention to four recurring elements including "al-Ghafia", 

"Arsh al-Taghia", "Jeld" and the poet. These have been mentioned in various forms. 

Finally, with the connecting elements that have the lowest degree of coherence in 

the poem, i.e., 12.24%, only a small expansion of the word, its detailed elaboration 

or a brief expression of time between paragraphs have been dealt with. Accordingly, 

with this level of coherence at the level of vocabulary and grammar, the poet first 

draws the audience's attention to the factors that somehow depict the meaning of the 

title of the poem; That is, the role of the poet and his poetry in overthrowing 

oppression. This is compared to the tanning of the skin of the throne of Taghut and 

is described with a concise expression. 

At the level of the construction of the beginning-ending as well as the type of 

discourse information, it is found that most of the clauses of this poem are unmarked 

and according to the rules of Arabic syntax and normal form of common sentences, 

which gives background information to the beginnings reading this poem. The 

presence of unnamed beginners with old information indicates that the poet did not 

seek to create complexity in his speech and wants to speak frankly and simply with 

his audience. Also, the statement nature of most of the verses indicates that the poet 

does not seek to challenge the audience or encourage them to protest or do similar 

actions to overthrow oppression. A poem with this type of construction seeks to 

inform the audience about the role of the poet and his rhyme. 

Conclusion: In general, according to the structural and non-structural analyses of 

the poem, the meaning of the title of the poem (i.e., Daur = role) becomes clear to 

the audience; That is, the roles of poet and poetry in overthrowing the throne of 

Taghut, a role that has been repeatedly mentioned due to the type of arrangement 

and information as well as the level of coherence. In fact, in this poem, the poet 

points to the effective role of writing in the development of people's consciousness, 

which, over time, achieves results and eliminates oppression. 
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 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (1041) علمي 32/ پياپي پنجم و بيست/ دوازدهم سال/ پژوهشي مقاله

 
 

 هلیدی گراینقشبا رویکرد زبانشناسی  احمد مطر «ورد  » یهقصیدکارکرد فرانقش متنی در 
 

 کرج و تهران خوارزمی دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار، ناعمی زهره
 تهران خوارزمی دانشگاه انسانی، معلو و ادبیات دانشکده عربی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی، 1زریوند نیلوفر

 
 11/40/1044تاريخ پذيرش:  40/42/1044تاريخ دريافت: 

 
 چکیده

که  گیردمیی متن از سه فرانقش کلی اندیشگانی، بینافردی و متنی بهره هلیدی برای تحلیل معان گراینقش یهنظری
ور»ی هژوهش حاضر تنها از منظر فرانقش متنی به تحلیل معانی قصیددر پ است. در  شدهپرداختهاز أحمد مطر  «د 

عناصر اصلی فرانقش متنی تا  شده سعی بر آنو با تکیه بر رویکرد زبانشناسانه، تحلیلی -روش توصیفی بهاین جستار 
مذکور  یه، در قصیداستی و نوع اطالعات گفتمان بخشپایان -تحلیل انسجام متنی، ساخت آغازگریشامل که 

نتایج پژوهش حاکی از آن است که بیشترین انسجام قصیده ناشی از انسجام واژگانی  بررسی شود. تطبیق و
عرش »، «القافیة»بر عناصری چون در مجموع که  باشدمی (16.04) انسجام دستوری ازآنپس( و 75.41)
کید« شاعر»و نیز خود  «ِجلد»، «طاغیةال میان انسجام در این  .انددادهو ارکان اصلی قصیده را تشکیل  شتهدا تأ

نیز و شاعر صریح  سخناناز  که حکایت کمترین سهم را به خود اختصاص داده است (42.21) پیوندی
ها العات کهنه بوده و بر وجه خبری جملهو دارای اط نشانبیساختار آغازگری قصیده نیز غالبًا . دارد گویی اوخالصه

مردم و امری که توجه را نه به سمت  ؛دارند یی در براندازی ظلم داللتدر خصوص نقش شاعر و شعر سرا
 .نمایدمیشاعران و شعرسرایی در آگاهی سازی مردم جلب ی هبه اعتراض، بلکه به نقش سازند تحریکشان

 
ور»ی هأحمد مطر، قصیدفرانقش متنی، ، هلیدیها: کلیدواژه  «.د 
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 مقدمه

پیشگام این - م(2641-4227) 2هلیدیمایکل و به کوشش  4سوسوردوبعد از  ساختارگرایی
 توسعه پیدامتن و بافت متنی  یهبه گستراز سطح جمله و مطالعات نحوی باالتر رفته و  -رویکرد

، 1در سه سطح فرانقش اندیشگانی 1تحت عنوان فرانقشرا  هازباننظام محتوایی تمام  هلیدی .کرد
از متن برای  تریعمیقدرک  ،که در کنار هم کندمیارزیابی  0و فرانقش متنی 7فرانقش بینافردی

فرانقش متنی کاربرد زبان برای تولید متون گفتاری و یا نوشتاری است که . کندمی خواننده فراهم
 نظر قراررا مّد  هاآنمعناهای دو فرا نقش دیگر را در بافتی واقعی به هم پیوند زده و بند و نوع چینش 

متن  معنا و جهت دهی پیام شاعر در یگیرشکلتا مشخص گردد تا چه اندازه باعث  دهدمی
که چگونگی کاربرد زبان را  بودههلیدی، نوعی دستور  گراینقش. بر همین اساس رویکرد اندشده

که دارای  شودمینظامی از معانی در نظر گرفته  عنوانبه؛ یعنی زبان در این دستور کندمیتوصیف 
 .(411: 4121، )روبنزبرای متبلور ساختن معانی هستند  هاییصورت

مند های فراوانی جهت شرح و بررسی ساختارگرایی و الگوی نظامهای اخیر کوششدر سال
 . در این میاندارندبر میهلیدی بر آثار ادبی صورت گرفته که پرده از اهمیت این الگوهای زبانی 

و مضامین ها و مضامین نوی خود که انقالبی در جهت قالب شعر معاصر عربی با توجه به قالب
الگوهای  این بر اساس د بستر مناسبی برای تحلیلتوانروند، مییک شعر عربی به شمار میکالس

ور» یهقصیدجستار پیش رو، بر این اساس . باشندزبانشناسی غربی  ، شاعر احمد مطر از «د 
ن انسجام تا میزا دادهقرار  موردبررسیهلیدی  گراینقشو  مندنظامالگوی  بقبر طمعاصر عراقی را 

 کهآنجایی از، دیگرعبارتبه شود.مشخص  شاعرمتنی، تأثیر چینش بندها در انتقال معنا و نیز پیام 
بررسی آغازگر و نوع  شهرت زیادی یافته است،، وی سیاسی هایگرایشاشعار این شاعر با 

متن و  از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است؛ چراکه موضوع اشعار اواطالعات آن در تحلیل 
میزان موفقیت  تواندمینیز  شعر ویانسجام تحلیل از سوی دیگر  ساخته وهدف شاعر را روشن 

 سازد.وی آشکار  موردنظرقال مفاهیم شاعر را در رساندن پیام و انت
برای  معاصر عرب شعراین رویکرد در  کارگیریبهضرورت و اهمیت پژوهش حاضر نیز در 

امری که ؛ است آن سنجش میزان انسجامنیز و و بندهای آن متن نش چیانتقال معنا از  یهدرک نحو
این جستار، ضمن ارزیابی  .است شدهواقعمورد غفلت  ،جز در مواردی نادرر معاصر عرب در شع

تحلیلی و با تکیه -به روش توصیفیمذکور، بر آن است تا با استناد ی هفرانقش متنی در متن قصید
 سؤاالت زیر پاسخ دهد: به ،شناسانهبر رویکرد زبان
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از لحاظ و هلیدی در چه عناصری تبلور یافته  گراینقشانسجام این قصیده از منظر دستور -
 است؟به چه میزان آماری 
احمد مطر در سطح فرا نقش متنی، از چه عناصری  «دور» یهابزارهای ساختاری قصید-

 یافته و بر چه نکاتی اشاره دارند؟تشکیل
ور»ی هیداحمد مطر در قص-  مفاهیمیبر چه عناصر ساختاری و غیرساختاری، با توجه به  «د 

 تأکید دارد؟
 شود که قصیدة مذکور، بیشترین انسجام خود را در بخش دستوری قرار دادهچنین تصور می

عناصر دستوری به چالش اعتراض فراخواند و از سوی دیگر عناصر ی هباشد تا مخاطب را به واسط
دار به ارائة معانی و اطالعات نو در جهت تشویق مخاطب نیز با آغازگرهایی نشانساختاری قصیده 

 به حرکت علیه ظلم پرداخته باشد.
 
 تحقیقی هپیشین

شعار احمد مطر ااما ؛ صورت گرفته، تا کنون موضوع حاضر کار نشده است با توجه به جستجوهای
 . شودمیاشاره  هاآنادی از گرفته که به تعد قرار بررسیمورد ، های دیگریاز جنبه

، (4221)« عناصر اإلبداع الفنی فی شعر احمد مطر»با عنوان در کتاب خود  غنیم  کمال أحمد
این فنون هنری و  کارگیریبهمطر در  هایانگیزه ، تصاویر هنری،شناسیزیبایی هایجنبهبررسی به 

هلیدی به  گراینقشرویکرد  طورکلیبهاز منظر فرانقش متنی یا  ؛ اماپرداختهموسیقی شعری او 
 پرداخته نشده است. ویاشعار بررسی 

به ، (2661) «شعریة السرد فی شعر أحمد مطر»با عنوان در کتاب خود السعیدی  عبدالکریم
عنوان، شخصیت و  شناسینشانهو روایت شعر در دیوان شعری احمد مطر  هایشیوهبررسی و بیان 
خاص شعری او  هایویژگیبینامتنی و برخی ی همسأل آن از پست. اس پرداخته هاآنفضای روایی 

است؛ اما این کتاب نیز شده های ناگهانی اشعارش ذکریدنبخشپایانهمانند امضاهای شعری و 
 است. نکردههلیدی در بافت شعری مطر توجهی  گرایینقش هایجنبهبه ، همچون مورد سابق

که غالبًا در  اندشدهنوشتهاشعار مطر  یدربارهی نیز جدای از کتاب، مقاالت و رساالت متعدد
ی ههمچون مقال ؛باشندمیامثال آن  عنوان، زبان طنز سیاسی و شناسینشانهبینامتنی،  یهحیط

)میسان للدراسات « سیمیاء العنوان فی شعر أحمد مطر»الدخیلی و همکاران با عنوان حسین 
تحلیل نوع ارتباط آن ، عنوان اشعار مطر شناسینشانهسی که به برر( 2641: 21األکادیمیة، العدد 
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های موجود پرداخته است. این مقاله از منظر رویکرد و تحلیل و نیز برخی تناص وی ا متن اشعارب
 حاضر تفاوت دارد. ی هموردی با مقال

ی التناص القرآنی فی شعر أحمد مطر و مهد»با عنوان ی خود در مقاله هوج  زادهأحمدپرویز 
میان به بررسی تطبیقی صورت به (4121: 40ی ی ادبیات تطبیقی، شمارهنامه)کاوش «أخوان ثالث

 یمقالهبا رویکرد  طورکلیبه پرداخته است که این مقاله نیزهای اشعار مطر با اخوان ثالت بینامتنی
 حاضر تفاوت دارد.

ج فی الشعر السیاسی؛ شعر أحمد مظاهر الحجا»با عنوان ی خود نامهدر پایانبن حلیمة  یمینة
تحلیل مناظرات و ی هدر حیط( به بررسی تعدادی از اشعار احمد مطر 2641)« مطر نموذجاً 

موجود در این زبان، موسیقی، تصاویر شعری و بینامتنی وی است؛ پرداخته سیاسی هایگفتمان
. وی در ن گنجانده استو نوعی تحلیل زبانشناسی و کاربردشناسی را در آاشعار را بیان نموده 

باعث  ،بخشدر کنار فنون هنری و زیبایی نوع گفتمان اینچنین نتیجه گرفته که کاربرد  پژوهش خود
 ، استفهامیو عبارات ربطی تکرار، حروف تأثیرگذاری بیشتر معنا بر مخاطب شده و عناصری چون

 یهرساله تنها از جنبمؤثر در این فرآیند و سبب انسجام متن دانسته است. این و سببی را 
حاضر  یمقالهداده با  محدودی که در رابطه با تحلیل انسجام برخی اشعار انجام هایبررسی

 .باشدمیهلیدی ن گرایینقشمشابهت دارد که آن هم از منظر 
در شعر احمد  بررسی فرانقش متنی یهبا توجه به جستجوهای انجام شده در زمین رواین از

این شاعر در شعر  تاکنوناست که  جدیدی تحلیلحاضر  یمقالهکه  رسدمی ، چنین به نظرمطر
تحلیل شعر معاصر عرب باشد تا  یهدستاوردی نو در زمین تواندمی رواین از ؛است صورت نگرفته

میزان در انتقال معنا و پیام شاعر و نیز  و ساخت اطالعاتی آن تأثیر چینش بندهای شعریپرده از 
 ارد.بردمتن انسجام 

 
ور» یهو قصید أحمد مطر  «د 

طولی نکشید که و سرودن شعر را آغاز کرد  از جوانیمطر، حسن الهاشمی معروف به احمد احمد 
به سمت مسائل ، رمانسیسرودن غزل و اشعار  جایبهحاکم، او را ی هتوجه به اوضاع ملت و سلط

 امان زندگی هاآنحاکم از  که ظلم داشتواسیاسی و سرودن ابیات طوالنی در وصف مردمانی 
 ایشدهغالبًا سبک شعری او را شکل کامل که عراقی نو پردازشاعر این  ،رواین از کردن را گرفته بود.

: 4116، بیدج)حسینی و  انددانستهشعری  هایتلگرافاز سبک شعری نزار قبانی معروف به 
داده و ظلم حاکم بر کشورهای برای اهداف سیاسی خویش قرار  ایدستمایه، شعر را (406و472
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در مجموعه اشعار خود که از آن با عنوان مطر  .کشدمیرا به تصویر مردمان  تفاوتیبیعربی و نیز 
که با توجه به نام آن، گویی نموده  آوریجمعاست، قصاید غالبًا کوتاهی را  یادکرده «الفتات»

 رات به دستهن فرد معترض در تظااست که او همچوپالکارد یا تابلویی  ،هریک از این قصاید
؛ اعتراضی که با عبارات کوتاه، واضح و روشن به روی پالکاردها دهدمیگرفته و فریاد اعتراض سر 

راضات سیاسی تیکی از قصائد کوتاه او که در ذیل همین اع .(470: 4221)غنیم،  اندشدهنوشته
ور» یهاوست، قصید  .باشدمی «د 

ها  /أعلُم أنَّ القافیة »  / إسقاط عرش  الطاغیة/ ال تستطیع وحد 
بغ  جلود الماشیة / حّتی إذا ما حانِت الساعة / ه بها / د  ني أدُبُغ جلد   لکنَّ

دي / أیدي الجموع الحافیة / ْتُه ِمن ی  م  ل  ت علیه القاضیة / واست   وانقضَّ
ُع منُه األحذیة  (422: 2644)مطر،  5.«یکون جلدًا جاهزًا / ُتصن 

 
 تنیفرانقش م

به بررسی زبان در سطح به متن است که  نسبت گرایک رویکرد نقشزبانشناسی نقشگرای هلیدی 
شود شناخته، بهتر رفته استپردازد تا معنای هر سخن در بافت و موقعیتی که به کار کاربردی آن می

دیشگانی و که معناهای دو فرانقش ان- متنی فرانقشسطح در . در همین راستا، (445: 4124نبی لو، )
تا  شوندمیبررسی  هاآنبند و نوع چینش  -زندبینافردی را در بافتی واقعی به هم پیوند می

و  شدهگفته؛ یعنی چه چیزی چگونه اندشدهمتن  گیریشکلگردد تا چه اندازه باعث مشخص
حّری، ) ستنویسنده یا گوینده به چه شکل مخاطب را به سمت ادراک روابط میان بندها سوق داده ا

از ابزارهای  46گفتمان و اطالعات 2بخشپایان ،1ساخت آغازگر این فرا نقش،در  .(467: 4111
 رود.غیر ساختاری متن به شمار میعنوان ابزار به 44ساختاری و انسجام

 ؛ روابط بیرونیشودمیبیرونی و درونی تقسیم ی هدر این رویکرد، روابط میان بندها به دو گون
مختلف متن  هایپارهکه  پردازدمیتحت عنوان انسجام به بررسی عوامل انسجامی  )غیر ساختاری(

روابط . گرددمیامری که باعث کمک به خواننده یا شنونده در درک معنا  ؛دهدمیپیوند را به هم 
 پردازدمینیز به ساختار موضوعی )مبتدا و خبر( و ساختار اطالعات گفتمان )ساختاری( درونی 
دو نظام به هم مرتبط در عالوه بر تحلیل انسجام، ، گرانقشبنابراین در دستور . (141: 4121)روبینز، 

به دو  بنداست که در آن هر  یساخت مبتدای ،اولین نظام ؛ارتباط با تحلیل ساخت جمله وجود دارد
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است که در آن هر  یات، دومین نظام هم ساخت اطالعشودمیتقسیم  بخشپایانو  آغازگرگروه 
 .(415: 4151 )ماهوتیان، شودمیاطالع نو و اطالع کهنه تقسیم  یعمده یهله به دو سازجم

 
 عوامل انسجام )غیر ساختاری( متنی

، انسجام 42اند از: انسجام دستوریبر اساس الگوی هلیدی و حسن، عوامل انسجام متنی عبارت
 :ن پرداخته خواهد شدجزئیات آکه در هنگام تحلیل قصیده به شرح  41و انسجام پیوندی 41واژگانی

 
 (بخشیپایان -ساخت آغازگریساختار متن )

از نوع عبارت اسمی یا اسم  ،نشان، عنصر اول جمله یعنی آغازگرخبری بیی هساد یجملهدر 
ها و یا شود. هرگونه جابجایی سازهاست که همان فاعل دستوری یا منطقی جمله محسوب می

نشان خود به جایگاه از جایگاه بی عناصری از این دست،عول و عناصر دیگر از قبیل قید، مف
معتقد  ی( هلید471و20: 4122زاده ،آقا گلگردد. )دار میوجود آمدن ساخت نشانآغازگر، سبب به

 ؛شروع پیام است یکه نقطه باشدمیای ترین سازهاست آغازگر در زبان انگلیسی، دست چپ
 ,Halliday) باشد 16و یا فعل اصلی 22، ادات موقعیتي21نندهکشرکت، مشروط بر اینکه آن سازه

2004: 79) 

دهند، خبر هایی که آغازگر را تشکیل میعناصر به جز سازه یخبر، متمم آغازگر است و بقیه
شوند. آغازگر اگر تنها از یک عنصر ساختاری یا یک واحد تشکیل شده کالم( نامیده میی ه)آویز
رود؛ اما اضافه، آغازگر ساده به شمار میاسمی، گروه قیدی یا گروه حرفهمچون یک گروه  ،باشد

بند،  یآغازکننده یسازهدستوری داشته و به عبارتی، پیش از اولین  یهچنانچه بیش از یک ساز
هلیدی  یهبیاید، آغازگر مرکب خواهد بود. به گفت -یغیرتجرب-عناصری از فرانقش بینافردی و متنی

آغازگر تجربی به ی هاید یک آغازگر تجربی داشته باشد و آغازگر بند همواره با اولین سازهر بند تنها ب
 .(52و01)همان: رسد پایان می

شود؛ نوع اول بندهای مرکب، آغازگر، عالوه بر بندهای ساده، در بندهای مرکب نیز بررسی می
پایه دارند و معمواًل توسط هم یهشود که بندهای آن به هم وابسته نبوده، رابطپایه نامیده میهم

and, so, or پایه، هنگام شوند. برای هریک از بندهای مرکِب همو امثال آن به هم مرتبط می
شود. نوع دوم بندهای مرکب، ای در نظر گرفته میبخش جداگانهپایان-تحلیل، ساخت آغازگر

باید هر یک از بندهای پایه و پیرو را  گونه بندها، نخستشوند و برای تحلیل اینپایه نامیده میناهم
عنوان بند مرکب در نظر بخش بررسی کرده، سپس کل بند را بهپایان-جداگانه از نظر ساخت آغازگر
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)ر.ک. شود خبری آن مشخص-گرفته و بر اساس ترتیب قرار گرفتن بند پایه و پیرو، ساخت مبتدا
 (.120 - 121: 4122کاظمی، 

 ،رو این ساختاین سازد؛ ازنزد گوینده مشخص میرا وضوع بند ساخت آغازگر هر بندی، م
ها در بند توجه ها و عبارتگوینده محور است. این نظام از ساختار بند سخن گفته و به چینش کلمه

نشان است؛ اما اگر نقشی غیر از فاعل بند بی ،کند. اگر در ساخت آغازین، فاعل قرار بگیردمی
 . اما از(47: 4121)هلیدی و حسن، دار خواهد بود بند نشان ،بگیرند همچون فعل و مفعول قرار

)فعل+فاعل+ مفعول( است، بند  VSOصورت فعلیه آنجاکه ساختار جمالت زبان عربی به
و در صورتی بند در زبان  (14: 4125)فالح، نشان، بندی است که در ابتدای آن فعل قرار بگیرد بی

ای که ه با فعل آغاز نشود. بنابراین جمالت اسمیه و یا هر جملهگردد که جملدار میعربی نشان
کید به همراه دارند و در آن کید بر ها آرایش و نظم جمله در جهت برجستهتأ نمودن موضوعی یا تأ

دار شدن متن نقشی به هم ریخته است؛ همچون مبحث خبر مقدم و مبتدای مؤخر، باعث نشان
 (.711: 4221)طنطاوی، گردند می

 
 اطالعات گفتمان

است که جمله  یاطالع کهنه آن بخش»نظام دوم تحلیل ساخت جمله نیز، اطالع کهنه و نو است؛ 
است که  یکند؛ در حالیکه اطالع نو بخششنونده مرتبط می یذهن یرا به بافت قبل و یا به دنیا

 یکحقیقت اطالع نوی در (؛ 7: 4115)پهلوان نژاد، « کندرا به ذهن شنونده متبادر می یمطلب جدید
دانست و بخش  یتوان آن را بدیهصحبت نمی یهای است که در لحظآن سازه ،گزاره

که آنجایی و از(Lambrecht, 1994: 207)  رودگفتار به شمار میپاره کبینی در یپیشغیرقابل
م و هادی، )سید قاسباشد آرایش واژگانی در زبان عربی برخالف انگلیسی، آزاد بوده و ثابت نمی

پردازان بزرگی چون توان از قواعد بالغی نظریه، برای شناخت اطالعات کهنه و نو می(422: 4121
تأخیر )تقدیم= اطالع نو، تأخیر=اطالع کهنه(، بحث معرفه و  و جرجانی در مباحثی چون تقدیم

اب نکره )معرفه=اطالع کهنه، نکره=اطالع نو(، اسلوب شرط )فعل شرط=اطالع کهنه، جو
ع نو(، تکرار )ذکر کلمة شرط=اطالع نو(، ضمیر )مرجع ضمیر=اطالع کهنه، ضمیر=اطال

)عزیز اطالع نو، تکرار کلمة اول=اطالع کهنه(، افعال ماضی )اطالع کهنه( و ... مدد جست اول=
 .(24: 4120خانی و همکاران، 
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ور» یهقصید)غیر ساختاری( تحلیل انسجام   احمد مطر «د 
 هایجدولو سپس در  یده را به بندهای مجزا تقسیم کردهانسجام قصیده، نخست قصبرای تحلیل 

بسامد آماری در انتها و  دستوری، واژگانی و پیوندی را تحلیل کرده هایانسجامجداگانه، هر یک از 
 است.مشخص گردیده هاآنو درصدی 

 
ور»ی هتحلیل انسجام دستوری قصید  «د 

شود؛ ارجاع شامل ارجاع ل ارجاع، جایگزینی و حذف میابزارهای انسجام دستوری شام
متنی است که تواند به جمالت ماقبل و یا مابعد صورت بگیرد[ و ارجاع برونمتنی ]که میدرون

 :Halliday & Hassan, 1976) شودضمایر فاعلی، مفعولی، اشاره، ِملکی و امثال آن را شامل می
ای دیگر جای جملهکردن یک عبارت یا واژه بهجایگزین جایگزینی )جانشینی( نیز شامل(. 33-31

باشد و حذف نیز به معنای نیاوردن عنصر یا عناصری از متن است که سابقًا ذکر و معرفی شده؛ می
جای شمار رود با این تفاوت که بهجایگزینی به یهتواند زیر مجموعدیگر، حذف نیز می عبارتبه

 .(11)همان: شود زین نمیچیزی جایگمذکور، هیچی هجمل

 
ور»ی هتحلیل انسجام دستوری قصید -4جدول    «د 

 بند شعری ردیف
 انسجام دستوری

 حذف جایگزینی ارجاعی

4 
هاأعلُم أنَّ القافیة ال تستطیع   وحد 

 إسقاط عرش  الطاغیة
 قافیه(ال)ارجاع به ها 
 

 وحدها )القافیة(
 انا )مستتر در اعلم(

 تستطیع(ال )مستتر در  القافیة
 القافیة )مستتر در إسقاط(

2 
ه بها ني أدُبُغ جلد   لکنَّ

بغ  جلود الماشیة  د 

 (شاعر)ارجاع به ی
 (الطاغیة )ارجاع به عرشه

 قافیه(ال)ارجاع به ها
 

 انا )مستتر در ادبغ(
)  أنا )مستتر در دبغ 

    حّتی إذا ما حانِت الساعة 1
ت علیه القاضیة 1    (الطاغیة شه )ارجاع به عر وانقضَّ

7 
ْتهُ  م  ل  دي واست   ِمن ی 

 أیدي الجموع الحافیة
 (الطاغیة ه )ارجاع به عرش

 (شاعری)ارجاع به 
  

 )مستتر در یکون( عرش الطاغیة   یکون جلدًا جاهزاً  0
ُع منُه األحذیة. 5    (جلده )ارجاع به  ُتصن 

 
ور» یه، قصیدآیدبرمیاز جدول فوق  آنچهبر اساس  ن میزان انسجام دستوری خود را بیشتری «د 

 یهمرتبه( در این قصید 1بسامد باالی ارجاع ). به عبارتی، یابدبازمیاز طریق عناصر ارجاعی 
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 مرتبه ارجاع به4+عرش الطاغیة ارجاع بهمرتبه  1)« ه»: کوتاه، توجه مخاطب را به این عوامل مکرر
 هدف. کندمیجلب  خود شاعر( به ارجاع بهمرت 2) «ي»، (القافیة ارجاع بهمرتبه ) 2« ها»(، ِجلد

اشاره به نیز  «القافیة»، است ظالم کشورهای عربی هایحکومت ،«عرش الطاغیة»از عبارت 
ضمیر  صورتبهکه در این قصیده  استنیز خود شاعر  «ي»داشته و مقصود از شعرسرایی شاعر 

ا ِجلد»به  ،آخر بندِ « منه»ر د« ه»و  است ظاهرشده «ی»در فعل و یا ضمیر متصل نا( أ)مستتر 
شاعر سرایی ها قافیهمدتکه  ای استپوست آماده« ِجلدا جاهزا»؛ مقصود از گرددبرمی« جاهزا

 شدهدباغیآماده و  به پوستی آن را ایجاد کرده؛ یعنی عرش طاغوت رابرای براندازی عرش طاغوت 
 «عرش الطاغیة» یهر زیر مجموعآن را نیز د توانمیبدل کرده است؛ امری که برای ساخت کفش 

 دانست.
 سه شاملبود مرتبه تکرارشان  شششاهد توان می، حذفی ر قسمتعناصری که د، آن از پس

 «التستطیع» فعل در «القافیة»حذف  مرتبه دو (،و مصدر دبغ أدبغ ر فعل أعلم،)د «ناأ»مرتبه حذف 
 ترپیشکه  گونههمانو  باشدمی« یکون»در  «عرش الطاغیة»حذف  مرتبهیکو « إسقاط»و مصدر 

در . شودمینیز در تحلیل ذکر و حساب  شدهحذفذکر شد، در انسجام دستوری تمامی عوامل 
عناصر ارجاع،  آمده است. بنابراین، «القافیة» جایبه «وحدها»قسمت جایگزینی نیز عبارت 

 مرتبه( 7) ، شاعرتبه(مر 1) عرش طاغوت]مرتبه  47 جایگزینی و حذف در این قصیده در مجموع
 .اندآفریدهشده و انسجام دستوری  مرتبه([ ذکر4ِجلد ) ،(7) و قافیه

 
ور»ی هتحلیل انسجام واژگانی قصید  «د 

آیی )ترادف، مراعات نظیر(، تضاد و طور عام شامل تکرار، با همابزارهای انسجام واژگانی نیز به
های های قبلی متن در جملهی عناصری از جملهدیگر تکرار، یعنعبارتشود؛ بهشمول معنایی می

 یههمچون: تکرار عین واژه، ذکر واژ ؛پذیردبعدی تکرار شود که به اشکال گوناگونی صورت می
مواردی از  های عام وقبلی شمول معنایی دارد، تکرار واژهی های که نسبت به واژمترادف، ذکر واژه

 (.Halliday & Hasan ،4250 :251-211و  447: 4121)فروزنده و بنی طالبی،  این دست
ور»ی هدر سطح تحلیل انسجام واژگانی قصید ، بیشترین انسجام واژگانی با توجه به جدول «د 

« القافیة»مرتبه،  1« ِجلد»مرتبه،  1« عرش الطاغیة»باال، به واژگان مکرر تعلق دارد؛ واژگانی چون 
آن  از اند. پسمرتبه به اشکال مختلف ذکر شده 2نیز  «دبغ»مرتبه و  2« ی»مرتبه، 2« ید»مرتبه،  1

واژگانی چون )دبغ/جلود/الماشیة( و )جلد/الحافیة/ األحذیة( مراعات نظیر بوده و )عرش/الطاغیة( 
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و )جلد/األحذیة( نیز نسبت به هم شمول معنایی دارند. در حقیقت حضور این عناصر که در 
 ام واژگانی این قصیده را می رسانند.اند، سطح انسجمرتبه ذکر شده 21مجموع 

 
ور»ی هتحلیل انسجام واژگانی قصید -2جدول   «د 

 بند شعری 
   انسجام واژگانی 

 شمول معنایی تضاد مراعات نظیر تکرار

4 
ها  أعلُم أنَّ القافیة ال تستطیع وحد 

 إسقاط عرش  الطاغیة
 )القافیة( وحدها / القافیة

 ها )القافیة(
  

عرش و 
 غیةالطا

2 
ه بها ني أدُبُغ جلد   لکنَّ

بغ  جلود الماشیة  د 

 / دبغ /ادبغ ی )شاعر( / 
 جلود جلد/ 

 )عرش الطاغیة( عرش الطاغیة / ه
 ها )القافیة(/ 

   / الماشیةجلوددبغ/ 

     حّتی إذا ما حانِت الساعة 1
ت علیه القاضیة 1     ه )عرش الطاغیة( وانقضَّ

7 
دي ْتُه ِمن ی  م  ل   واست 

 دي الجموع الحافیةأی
 / ی )شاعر(ه )عرش الطاغیة(

 /أیدی / ید 
   

    جلداً  یکون جلدًا جاهزاً  0

ُع منُه األحذیة. 5  (اً ه )جلد ُتصن 
حافیة و الجلد و 

 حذیةاأل
 أحذیةجلد و  

 
ور» یهتحلیل انسجام پیوندی قصید  «د 
یک متن ی هان جمالت سازندشود که میطورکلی شامل عناصری میعوامل انسجام پیوندی نیز به

تقسیم  45و کمکی 40،  افزایشی47کلی تفصیلی یهکنند و به سه گونارتباط و هماهنگی ایجاد می
شود؛ مثل: می 42و توضیحی 41شوند. پیوندهای تفصیلی شامل انواع عبارات توصیفیمی

کردن یشی هنگام اضافهپیوندهای افزاغیره؛  دیگر، که، برای مثال، درواقع، در حقیقت و عبارتبه
و  24، منفی26رود و شامل انواع حروف و عبارات عطف مثبتپیشین به کار می یهمطلبی بر جمل

شود. پیوندهای کمکی نیز میغیره  مثل: و، یا، همچنین، اما، عالوه بر این، در عوض و 22مختلف
، مینی از این دستمضا باره واین به این ترتیب، در مثل 21شامل انواع پیوندهای موضوعی

 مثل: سپس، سرانجام، حاال، دوم و 27زمانی پیوندهای مثل در همین حالت، 21حالتیپیوندهای 
مثل: بله،  25مقیدپیوندهای و چنینی مضامینی این بنابراین، درنتیجه و مثل 20سببی غیره، پیوندهای

 .(Halliday, 2004: 541) شودمی غیره هرگز و
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ور»ی هتحلیل انسجام پیوندی قصید -1جدول   «د 
 انسجام پیوندی بند شعری

 کمکی افزایشی تفصیلی 
 مقید سببی زمانی حالتی موضوعی مختلف منفی مثبت توضیحی توصیفی 

4 
القافیة ال  أنَّ أعلُم 

ها إسقاط  تستطیع وحد 
 عرش  الطاغیة

          أّن 

2 
بغ  لکنَّ  ه بها د  ني أدُبُغ جلد 

 اشیةجلود الم
       لکّن    

      ما حانِت الساعةحّتی إذا  1
 
 

 
 

حتی/ 
 اذا

  

ت علیه القاضیةو 1         و   انقضَّ

7 

دي أیدي و ْتُه ِمن ی  م  ل  است 
 الجموع الحافیة

 یکون جلدًا جاهزاً 
ُع منُه األحذیة.  ُتصن 

        و  

 
و" یهپیوندی قصیدبا توجه به آنچه از تحلیل انسجام  که  رسیدتوان به این نتیجهمیحاصل شد،  "رد 

که بیشترین بسامد مربوط  زدهدست بندهامورد به افزایش روابط بین  1شاعر در این قصیده، تنها در 
مورد استفاده از عناصر  2با  آن از پسبه انسجام پیوندی را همین عنصر افزایشی تشکیل داده و 

 ؛ خاتمه داده مذکوری هوندی قصیدد تفصیلی، به انسجام پیمورد در پیون 4زمانی در روابط کمکی و 
ش را به عبارتی، شاعر تنها در سه بند نیاز دیده تا سخن مرتبه ذکر شده است. 0امری که در مجموع 

به شرح تفصیلی و در یک مورد هم  هبسط دهد، در دو مورد نیز به ارتباطات زمانی دست زد
که  دهدمیاندک از عناصر پیوندی، نشان  یهبا استفاد در حقیقت شاعر است.کالمش پرداخته 

امری که خود دلیل  ؛کندمیبلکه پیام خود را کوتاه، صریح و روشن بیان  ،کالم نداشته یهقصد اطال
دانند؛ شعری که با ایجاز و گواه دیگری است بر این سخن ناقدان که شعر وی را شعری تلگرافی می

 .کندمقصود خود را بیان می
های صورت گرفته در این قصیده مشخص گردید که شاعر برای نیل با توجه به تحلیل انسجام

به هدف خود که سقوط و سرنگونی عرش ظلم است، در سطح دستور، واژگان و نیز عناصر پیوندی 
 16.04تأملی را ایجاد کرده است. وی در قسمت عناصر دستوری با انسجام قابل ،اشقصیده

 1مرتبه(، عرش الطاغیة ) 7وجه مخاطب را غالبًا به چهار عنصر مکرر القافیة )درصد انسجام، ت
کند؛ عناصری که به اشکال گوناگون تکرار، مرتبه( جلب می 4مرتبه( و ِجلد ) 7مرتبه( و شاعر )
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درصد  75.41اند. در همین راستا، قسمت واژگان نیز با شده اشاره واقع حذف و یا جایگزینی مورد
مکرر به واژگانی چون  یهداده و با اشاربیشترین میزان انسجام قصیده را به خود اختصاصانسجام، 
مرتبه( و  2مرتبه(، شاعر )2« )ید»مرتبه(،  1مرتبه( و ِجلد ) 1مرتبه(، عرش الطاغیة ) 1القافیه )

کند؛ عناصری که در تحلیل انسجام مرتبه( توجه مخاطب را به این عناصر جلب می 2« )دبغ»
و درنهایت با عناصر پیوندی که کمترین میزان انسجام  ها اشاره شده بودتوری نیز به اکثر آندس

اند، تنها به گسترش اندک کالم، تفصیل درصد را به خود اختصاص داده 42.21قصیده یعنی 
 جزئی آن و یا بیان مختصر زمان پرداخته است.

 
ور» یهبسامد و درصد انسجام قصید-1جدول   «د 

  

 بسامد انسجام پیوندی بسامد انسجام واژگانی امد انسجام دستوریبس

 تکرار حذف جایگزینی ارجاعی
مراعات 

 نظیر
 تضاد

شمول 
معنا
 یی

 تفصیلی
 

 افزایشی
 

 کمکی
 

 2 1 4 1 6 0 41 0 4 1 تعداد 4
 0 21  47  مجموع 2

1 
جمع 
 کلی

   12  

 1.61 0.42 2.61 1.40 6 42.21 10.51 42.21 2.61 40.12 درصد 1

7 
مجموع 

هدرصد
 ا

 16.04  75.41 42.21 

 
مخاطب  نخست توجهدر سطح واژگان و دستور، بر این اساس، شاعر با این سطح از انسجام 

؛ کندمیجلب  «ِجلد»ی هبه واژ درنهایتو  خود شاعر، «عرش الطاغیة»، سپس به «القافیة»را به 
ور( ن قصیده معنای عنواپیام شاعر و  ایگونهبهعواملی که  ؛ نقش شاعر و کشندمیتصویر را به)د 

او بر سقوط طاغوت.  شعرِ  تأثیرگذاریکردن پوست عرش طاغوت، یعنی در دباغی اشسراییشعر 
به مرور عرش تا حدی دانسته که شعر سرایی( را در جامعه  طورکلیبه)یا  خود شعر تأثیرگذاریاو 

دهد که به ذلت و خواری افتاده و ه و رسوایی قرار میباالنشین و ظالم را چنان مورد حمل طاغوِت 
هر  هتوانست عواملی که تحلیل انسجام متنیگیرد. شده در زیر پای مردم قرار میبسان پوست دباغی

 .عناصر محوری و مورد تأکید قصیده معرفی کند عنوانبه را هاآنچهار مورد 
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گاهیشعرسرایی با مقاصد سیاسی و شاعر، ، دیگر به عبارت به جامعه را کاری نه  رسانیآ
هم باعث تزلزل  ای کهگونهبه ؛ر و عامل سرنگونی ظلم دانسته استبسیار مثمر ثم بلکه ،فایدهبی

گاه اغوت را که به ط که در نهایت مردم،تا حدی؛ شودمیساختن مردم عرش طاغوت و هم آ
سازند. این میخته و فرمانبر خود ی خود اندا، به زیر پاباشندمی ظلم و ستم مشغول و فرماندهی

گاه از آن بلکه مردِم  ؛فرمانبرداری و ذلت در حد لگدمال شدن باقی نخواهد ماند رای خود کفش ب ،آ
 شوند تا برای همیشه هنگام راهمردمان میتمامی ای محسوس برای خواهند ساخت؛ یعنی تجربه

گاه و بیبکه عمری پامردمی  فتن از این تجربه استفاده کنند.ر تجربه در امور سیاسی( رهنه )نا آ
گاهی، از این طاغوت به ذلت افتاده به عنوان تجربهبوده  ای برای ساخت آینده و قدماند، پس از آ

طور بهشاعر مستقیمًا به نقش خود اشاره داشته و در نتیجه کنند. گذاشتن در راه پیشرفت استفاده می
نماید تا جامعه را از نادانی همراهی با خود تشویق می بهرا مملکت خویش ان غیرمستقیم شاعر

 نجات دهند.
 

ور»ی هتحلیل ساختار قصید  احمد مطر «د 
نوع ، بخشپایان-ت با کمک جدول زیر، ساخت آغازگربرای بررسی ساختاری این قصیده، نخس

ه تحلیل ب ساخته و سپسمشخص  بودن بندهای آن را نشانبیو  دارنشانو نیز  اطالعات گفتمان
بندی و ساخت های مبتدایی با فضای موقعیتی و مفهوم قصیده  هایچینشارتباط و تناسب این نوع 

 .شودمیپرداخته 
تر نیز به چنانکه پیش-باشد؛ آغازگر نشان بند اول میآغازگر ساده )تجربی( و بی« أعلم»فعل 

تواند بیش از یک ه هر بند میشود کبه سه بخش تجربی، ساختاری و متنی تقسیم می -آن اشاره شد
 مبتدای بینافردی یا متنی داشته باشد؛ اما تنها یک آغازگر تجربی در بند وجود دارد

(Thompson,1997: 137)جهت که با سایر آغازگرهای  آن از ؛. این فعل، آغازگر ساده است
انقش تجربی )مشارک، فر یهجهت که یکی از سه مؤلف آن از ،نشده و تجربیبینافردی و متنی همراه

بودن اطالعات را در نشان بودن این فعل نیز کهنهباشد. بیای و فعل اصلی( میحاشیه یهافزود
اعالم  خود آغازین شعر یهآغاز بند در پی داشته و حکایت از این امر دارد که خود شاعر در نقط

گاه است به این امر که شعر بهمی دیگر،  عبارتآید. بهی ظلم برنمیتنهایی از پس براندازدارد که آ
 محور است؛ ازکرده و گویندهطور که پیشتر ذکر شد، آغازگر هربندی، موضوع بند را مشخصهمان

 کند.کفایت شعر سرایی اعالم میرو، در بند نخست، شاعر اعتراف خویش را به عدماین
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ور» یهتحلیل ساختاری قصید -7جدول   «د 
 نوع اطالعات – بخشپایان عاتنوع اطال – آغازگر بند

ها إسقاط عرش  ال أنَّ القافیة ( أعلُم 1  تستطیع وحد 
 الطاغیة

 بخشپایان        آغازگر                   
             

 بخشپایان      آغازگر              

 أعلم: ساده )تجربی(
 اطالع کهنه - نشانبی

ها ال ت أنَّ القافیة ستطیع وحد 
اطالع : اط عرش  الطاغیةإسق

 نو
 : مرکب )متنی+تجربی(أنَّ القافیة

 اطالع نو -دارنشان
ها إسقاط  ال تستطیع وحد 

 اطالع کهنهعرش  الطاغیة: 

ه بها( 2 ني أدُبُغ جلد  بغ  جلود الماشیة لکنَّ  د 
ني  (تجربی)متنی+: مرکب لکنَّ
 اطالع کهنه – دارنشان

ه بها بغ  جلود  أدُبُغ جلد  د 
 نواطالع : شیةالما

 حّتی إذا ما حانِت الساعة( 3
 : مرکبحّتی إذا ما حانِت 

 تجربی(بینافردی++)متنی
 اطالع کهنه –نشانبی

 : اطالع نوالساعة

ت علیه القاضیة( 4  وانقضَّ
ت  )متنی+تجربی( : مرکبوانقضَّ

 اطالع کهنه – نشانبی
 : اطالع نوالقاضیةعلیه 

دي( 5 ْتُه ِمن ی  م  ل   الجموع الحافیةأیدي  واست 
ْت  م  ل   )متنی+تجربی( : مرکبواست 

 اطالع کهنه – نشانبی
ديُه  أیدي الجموع  ِمن ی 

 : اطالع نوالحافیة

 یکون جلدًا جاهزاً ( 6
 )تجربی( : سادهیکون

 اطالع کهنه – نشانبی
 : اطالع نوجلدًا جاهزاً 

ُع منُه األحذیة.( 7  ُتصن 
ُع:  )تجربی( ساده ُتصن 

 ع کهنهاطال – نشانبی
 ع نواطال منُه األحذیة:

 
است که این بند مرکب بوده و در داخل  این ،دارد دیگری که در بند نخست وجود یهاما نکت

که ترکیبی از آغازگر ساختاری « أّن القافیة»بندی که از آغازگر مرکب  دارد؛خود بند دیگری را نیز 
هلیدی،  یهآغازگر متنی به گفت. است ، تشکیل یافتهباشدمی)متنی(+ آغازگر مشارک )تجربی( 

دهند و دارای مفهوم حرکت و تغییر در کالم را نشان می که ( آغازگر تداومی4شامل سه نوع است: 
بعدی در کالم به کار  یهعنوان پاسخی در گفتمان و یا گرایشی تازه به سمت نکتتداوم هستند که به

لحاظ ساختاری بین  هایی است که ازواژه یا گروه ؛( آغازگر ساختاری2روند. مثل: ُخب، بله. می
کلماتی از  کنند. مثل: اما، اگر، وقتی، پس، هنوز وبند خود و بند دیگری ارتباط و انسجام برقرار می

های های قیدی هستند که بند را به جملهعبارت و گروه که پیوندی یه( آغازگر افزود1 این دسته و
شوند. مثل: از طرف کالمی نیز خوانده می یهکنند که افزودتبط میکلی به متن مر طورقبلی و به

 . (Halliday, 2004: 81)غیره  هرحال، درهرصورت، برای مثال وحال، درواقع، بهدیگر، درعین
و بر فعل مقدم  باشدمی «ال تستطیع»فاعل برای فعل  «القافیة» کهآناین بند به دلیل بنابراین 

ساخته؛ چراکه با و دارای اطالع نو  دارنشان، بند را داشتهبه آن اشاره  «حدهاو»باره قید گشته و دو
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را  جدیدیو نیز اطالع  دو چندان شده تأکید« القافیة»تقدیم و سپس استفاده از قید، بر این آغازگر 
 .در اختیار مخاطب قرار داده است

« ی»زگر ساختاری )متنی( و آغا« لکّن »یافته از مرکب و تشکیل« لکّننی»آغازگر بند دوم در 
عنوان بهمتنی بوده که به همراه یاء ضمیر متکلم وحده و آغازگر « لکّن » .باشدمی تجربیآغازگر 

نوع اطالع این آغازگر  داده است. را تشکیل مشارک )از اقسام فرا نقش تجربی(، آغازگر مرکب
 باشدمیکهنه ق نیز ذکر شده بود، استفاده از ضمیر متکلم وحده که در افعال ساب مرکب نیز به علت

کالم قرار داده؛ یعنی  یهمتنی که اطالع نو را در آویز است، دارنشانبه علت اسمیه بودن بند، متن  و
که  دهدمیبلکه به چگونگی تأثیرگذاری شعر ارجاع  ،را نه به وجود خودمخاطب توجه شاعر، 

 .کندمیدباغی  پوست عرش ظلم را
 ساختاری )متنی(» هایآغازگرکه ترکیبی از  باشدمی «حانت + ما + إذا + تیح» سومآغازگر بند 

برای ایجاد تعامل آغازگری است که  بینافردی،آغازگر است.  «تجربی + متنی + فردیابین +
، دیگر عبارتبه .سازدمیشی و امری بندها را مشخص وجوه خبری، التزامی، پرساجتماعی بوده و 

به مقاصدی چون تأثیرگذاری بر مخاطب،  است که عناصر میان فردی تمامیبیانگر  این آغازگر،
، نادری)نادری و   شوندمیمنتهی اطالعات و یا گرفتن اطالعات  یهخود، ارائ هایدیدگاهالقای 

ود و مفهوم زمان را نیز در خ بودهکه بیانگر نوعی التزام « إذا». بر همین اساس، (16و  12: 4120
این . شودمینیز مصدری بوده و از آغازگرهای متنی حساب « ما»و  باشدمینافردی دارد، عنصری بی

دار که متن را نشانتقدیم خاصی جمله فعلیه بوده و ؛ چراکه باشدمی نیز اطالعی کهنه بند دارای
نو  اطالع ،باشدمیکالم  یهآویز که «الساعة»ی ه. بنابراین واژاسته در آن صورت نگرفتسازد، 

؛ یعنی زمانش که فرا برسد، یا به عبارتی شودمیجلب  «ساعةال»در این بند توجه مخاطب به  .دارد
 .است برزمانشد؛ تأثیری که  دتأثیر شعر آشکار خواه ،به موقعش

ْت »، «وانقّضت» هایآغازگر به ترتیب بانیز  ، پنجم، ششم و هفتمچهارمبند  م  ل  « یکون»، «واست 
و  اندآوردهبه وجود را که اطالعی کهنه دارد  نشانبی، بندی همگیکه  اندشدهآغاز  «ُتصنع»و 

اطالع کهنه بودن  .دهندمیسوق  کالم یههمچون سابق، توجه مخاطب و اطالع نو را به آویز
بندهای مذکور نیز به علت وجود وجه غالب جمالت فعلیه در زبان عربی و عدم تقدیم اسامی بر 

بخش دوم از  جزبهاکثر بندهای این قصیده که  شودمیین دریافت بر این اساس، چن باشد.میفعل 
که  اندذکرشده فعلیه طبق فرم عادی جمالتهمگی هستند؛ یعنی  نشانبی بند اول و نیز بند دوم،

 باشند. نشانبیو  باعث شده آغازگرهای این قصیده عمدتًا دارای اطالعات کهنه
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ر در پی ایجاد شاعکهنه حکایت از آن دارد که  و دارای اطالعات نشانبیحضور آغازگرهای 
تکلف و پیچیدگی در کالم خود نبوده و خواهان صریح و ساده سخن گفتن با مخاطب خویش 

یک مورد در بند سوم که وجه التزامی و بینافردی را  جزبههمچنین وجود وجه خبری بندها . باشدمی
و یا  عام به دنبال به چالش کشیدن مخاطبه در این قصیددارا بود، حکایت از آن دارد که شاعر 

و قصیده  باشدمیبه عمل اعتراضی و یا اقدامات مشابه برای براندازی ظلم ن مردمتشویق و تحریک 
گاه کردن مخاطب به تنها ، اندخبریبا این نوع ساختار آغازگری که دارای ساخت های  درصدد آ

 دارنشانسرایی او هم در دو بندی که اعر و قافیهنقش ش .باشدمیسرایی او شاعر و قافیهمهم نقش 
توان پیام این قصیده را می شده )بخش دوم بند اول و نیز آغاز بند دوم(، بنابراینبرجسته باشند،می

گاهی رسانی مردم  و در نهایت، براندازی ظلم و استبداد در اهمیت شعر سرایی و نقش شاعران در آ
تار خاص شعر خود، از یک سو، توجه مخاطب را به سمت نقش . شاعر با سازماندهی ساخدانست

گاه سازی مردم مهم سیاسی شاعران سوق می دهد و از سوی دیگر، شاعران هم نسل خود را به آ
 کند.تالش برای براندازی طاغوت میها را دعوت به تشویق کرده و آن

 
 نتیجه

ور»ی هوندی قصیدگانی و پیاز تحلیل انسجام دستوری، واژ آنچهبا توجه به  توان می ،حاصل شد«د 
درصد انسجام، در سطح واژگان نیز با  16.04که شاعر در سطح عناصر دستوری با  دریافت
توجه  -که بیشترین میزان انسجام قصیده را به خود اختصاص داده-درصد انسجام  75.41

جلب  و نیز خود شاعر «ِجلد»، «عرش الطاغیة»، «القافیة»مخاطب را غالبًا به چهار عنصر مکرر 
با عناصر پیوندی که کمترین میزان  درنهایت و اندشدهواقع مورداشارهکه به اشکال گوناگون  کندمی

کالم،  اندک ، تنها به گسترشانددادهدرصد را به خود اختصاص  42.21انسجام قصیده یعنی 
 پرداخته است. بین بندها زمان مختصرتفصیل جزئی آن و یا بیان 

ین اساس، شاعر با این سطح از انسجام در سطح واژگان و دستور، توجه مخاطب را به بر ا
کید بر  یعنی ؛کشندمیرا به تصویر  اشعنوان قصیدهمعنای پیام او و  که کندمیعواملی جلب  تأ

کردن پوست عرش طاغوت تشبیه که به دباغی، در براندازی ظلم وی سرایینقش شاعر و شعر 
کید بر مختصرگویی، دوری از  است. پس ازشده آن، با سطح پایین انسجام پیوندی درصدد تأ

 است.هدف مورد نظر خویش موجز و تلگرافی  اطناب و بیان
ی و نیز نوع اطالعات بخشپایان -ساخت آغازگریابزارهای ساختاری قصیده، در سطح تحلیل 

و طبق قواعد نحو عربی و  شاننبیکه غالب بندهای این قصیده  شدچنین دریافت  بررسی وگفتمان 
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فرم عادی جمالت فعلیه هستند که باعث شده آغازگرهای این قصیده عمدتًا دارای اطالعات کهنه 
و دارای اطالعات کهنه حکایت از آن دارد که شاعر در پی ایجاد  نشانبیباشند. حضور آغازگرهای 

گفتن با مخاطب سخن ختصرمو ساده  ر کالم خود نبوده و خواهان صریح،تکلف و پیچیدگی د
کید ورزدظلم  براندازیدر  نقش سیاسی شعراهمیت بر تا  باشدمیخویش  امری که با تحلیل ؛ تأ

همچنین وجود وجه خبری اغلب بندها حکایت از آن دارد که  انسجام قصیده نیز بر آن تأکید شد.
عتراضی و یا اقدامات شاعر به دنبال به چالش کشیدن مخاطب و یا تشویق و تحریک وی به عمل ا

گاه کردن و قصیده با این نوع ساخت آ باشدمیمشابه برای براندازی ظلم ن غازگری در صدد آ
 .باشدمی نقش شاعر و قافیه سرایی او مخاطب به

معنای عنوان شاعر و مفاهیم مورد تأکید اختاری و غیر ساختاری قصیده، با توجه به تحلیل س
ور=نقش( قصیده  ؛ یعنی نقش شاعری و قافیه سرایی در براندازی شودمیروشن  برای مخاطب)د 

-اشارهمکررًا  ،اطالعات و نیز سطح انسجامش بندها، با توجه به نوع چینعرش طاغوت، نقشی که 

گاهی مردم اشاره  یهقلم در توسع مؤثر به نقش قصیدهشاعر در این در حقیقت است.  شده  کندمیآ
توجه در این قصیده  او .شودمییده و باعث از بین رفتن ظلم ، به نتیجه رسزمانی مدتکه طی 

کند تا هم نوعش جلب میشاعران هم دیگر بلکه به سمت خود و  ؛نه به سمت مردممخاطب را 
رودن اشعار به س جایگاه ارزشمند شاعران را در براندازی ظلم نشان دهد و هم آنان را دعوت

گاه سیاسی در جهت  .کندمردم  سازیآ
 

 هانوشتپی
1. De Saussure 

2. Halliday Michael 

3. Meta-Functions 

4. Ideational 

5. Interpersonal 

6. Textual 

تواند عرش طاغوت را سرنگون سازد، اما من به واسطة این تنهایی نمیدانم که قافیه )شعرسرایی( بهمی.5
که زمان گامیکنم تا هنشعر سرایی، همچون دباغی کردن پوست چارپایان، پوست این عرش را دباغی می

آن فرا برسد و دوران انقضای این حکومت بشود و دستان مردمان پابرهنه، آن )عرش طاغوت( را از دست 
 شود.ها ساخته میمن بگیرند، آن هنگام پوستی آماده است که از آن کفش

8. Theme 

9. Rheme 

10. Information Structure 

11. Cohesion 
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12. Grammatical Cohesion 

13. Lexical Cohesion 

14. Conjunction Cohesion 

15. Elaborating 

16. Extending 

17. Enhancing 

18. Appositive 

19. Clarifying 

20. Additive 

21. Adversative 

22. Clarifying 

23. matter (respective) 

24. manner 

25. spatio temporal 

26. causal 

27. conditional 

28. Participant 

29. Circumstantial Factors 

30. Main Verb 
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 ياهالیدل اللغوي طاراإل علی اساس ور" ألحمد مطرفي قصیدة "د   ةیالنص الوظائف
 

 1زهره ناعمی
 *2نیلوفر زریوند

 
ص خَّ  الُمل 

وهي الوظیفة  لتحلیل معاني النص لغویة وظائفثالثة  تستعمل يهالیدال النظریة الوظیفیة
ور" ألحمد مطر في  قد، والنصیة والوظیفة التعاملیةوظیفة والالتصوریة  تم تحلیل معاني قصیدة "د 

اإلطار علی  العتمادباالتحلیلي و-الوصفي طریقة علی مبنیاً  الوظیفة النصیةمن منظور هذه الدراسة 
تشمل تحلیل لتي ا النصیة للوظائفتطبیق ودراسة العناصر الرئیسیة لتم إجراء محاولة ل. اللغوي

قصیدة. تشیر النتائج إلی أن الفي  ، ونوع معلومات الخطابدایة والنهایةالب التماسك النصي، وبناء
 (16.04النحوي ) ماسك( ثم الت75.41المعجمي ) كماسمعظم تماسك القصیدة یرجع إلی الت

 رئیسیةارکانًا  یشّکالننفسه و "الشاعر""الِجلد" وعلی عناصر مثل "القافیة" و"عرش الطاغیة" و مشّددة
. یجازهإصراحة قول الشاعر ویحکي عن  الحصة األقل،له ( 42.21) ربطيالك تماسلوالقصیدة. ل

 یشیر إلی الجانب اإلخباري للجملمعلومات قدیمة  وله مةسمتَّ لقصیدة ل البدایة بناء ، لیسغالًبا ما
علی  موتهییجه إلی الناس االنتباهال یلفت  مما، قضاء علی الظلمالدور الشاعر والشعر في  حول

 الناس.توعیة في اء للشعراء والشعر لدور البنّ ا إلیبل  حتجاجاال
 

 ور".د  "، أحمد مطر، قصیدة النصیة الوظائفهالیداي، : الکلمات الدلیلیة
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