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 چكیده

شاعران معاصر به علت تشخص سبکی و زبانی و نقش او در پیدايی جريان شعر سپید از  احمد شاملو در میان

اهمیت و جايگاهی ممتاز برخوردار استا توفیق شاملو در استفاده از اين نوآوری شکلی، در ساختار اشعار کودکانه 

ويش قابل تأمل است و چه جهان فکری و عاطفی خو استفادۀ نمادين و تمثیلی از زبان کودکانه برای القای زيست

شودا استفاده از رويکرد )اعم از کودک و بزرگسال( می بسا موجب تحريک و تحريض عواطف جمعی مخاطبان

گیری زبان شاعرانه و همسويی  تواند وجوه امتیاز و کیفیت شکل هلیدی در کشف عوامل انسجام متن اشعار او می

-ندا نظر به اهمیت اين موضوع، اين پژوهش به شیوۀ توصیفیکاش بازگو آن را با معنا و محتوای اشعار کودکانه

به « عوامل انسجام متن»به قصد بازنمايی چگونگی تا گرايی هلیدی تالش کرده است تحلیلی مبتنی بر نظريۀ نقش

شعار کودکانۀ های شاملو بپردازدا از نتايج تحقیق برآمده است که از میان عوامل انسجامی متن در اواکاوی کودکانه

آيی و حروف ربط افزايشی و علِّی بیشترين بسامد را داشته است که خود گواه شاملو ارجاع درون متنی، تکرار و هم

التزام شاملو به نقش ارجاعی زبان شعر و همگرايی و پیوستگی متنی اشعار کودکانه او و نمودار جلب توجه و 

 اهدايت ذهنی مخاطب از طريق تأکید و بسامد است

 

 احمد شاملو، روايت کودکانه، شعر سپید، عوامل انسجام متن، هلیدیا ها:کلیدواژه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 s.ali.ghasem@gmail.com(ا                المللی امام خمینی)ره(، )نويسنده مسئولدانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین *

 (المللی امام خمینی)رهکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین **

 دریافت مقاله: 

33/55/1210 

 پذیرش:

15/15/1210 



 5931اول، بهار و تابستان ، شماره پنجم صلنامه تخصصی مرالعات داستانی، سالدوف       31

 

 مقدمه

اشعاری کـه بـرای مخاطبـان کـودک و نوجـوان      

ــی ــروده م ــال،   س ــعار بزرگس ــد اش ــود، همانن ش

ــايی  ــۀ زيب ــوداری از ذائق ــه و  نم ــناختی جامع ش

نمايندۀ بخشـی از سـاختارهای ايـدئولوژيکی و    

شـودا از ايـن منظـر،     محسـوب مـی  گفتمانی آن 

اشعار کودکانه در کنار اشعار بزرگساالن، نقشـی  

سازنده در بازسازی فکری و هويتی دارندا بنـای  

شعر معاصر به تبعیت از رسالت هنـر مـدرن بـر    

ا چرخـد  مدار انسان و تفکرات و عواطف او مـی 

گرايانه و به تبع آن مخاطـب   ، بنیان انسانبنابراين

ش آن، ماهیــت و رســالت  محــوری در آفــرين 

کارکردگرايانــه و نقــش بالغــی شــعر معاصــر را 

دهـدا از ايـن زاويـه، دقـت در تناسـب       نشان می

فکری و ساختاری شـعر بـا خصـايص روحـی،     

و باورهــای جسـمی، جنســیتی و عـوالم فکــری   

ناپذير استا افـزون بـر   مخاطبان، ضرورتی انکار

شود کـه   آن، اهمیت اين نکته زمانی آشکارتر می

شده، به تحـوالت سـريع    يد در کنار عوامل يادبا

هــای  يکــی و عــاطفی در ردهفکــری و حتــی فیز

ی و نقش آنهـا در کیفیـت تـدوين و    مختلف سن

کـه   چنـان  اتکـوين اشـعار توجـه داشـته باشـیم     

مخاطبان شعر معاصر به دو طبقه ی بندی سن طبقه

ــن ــال،   س ــف بزرگس ــوان و طی ــودک و نوج ی ک

ايی اشـعار را  چگونگی تاییرات شـکلی و محتـو  

توجه داشـت کـه دنیـای    د باي مثالً اکند بازگو می

رؤيايی کـودک، پـس    -ای جاندارانگارانه اسطوره

بـازد و جـای    از ورود به دورۀ نوجوانی رنگ می

های معنايی و مواجهـه  خود را به نماد و ظرفیت

سپارد و ديگر تصور و  با دنیای واقعی اجتماع می

ــايی  ــالم رؤي ــ –تصــوير آن ع ــه ب ــین ک رايش ع

هـا در   واقعیت و اسـم و مسـمای اشـیا و پديـده    

بـه   -نمود فضای ذهنی آنها يکسان و همگون می

شـودا   دنیايی مرموز، وحشتناک، بارنج بـدل مـی  

در قالـب   1دنیايی که بـه گمـان ماريـا نیکواليـوا    

شـود؛  بازنمايی مـی  3های داستانی پساهبوطیمتن

در ناپذير که کودک را به تشرف فضايی بازگشت

نیکواليـوا،  سـازد ) جهان بزرگساالن رهنمون می

   ا(022 -020: 1250

با وجود اختالفات ذهنـی و عینـی مخاطـب          

کودک و نوجـوان بـا مخاطـب بزرگسـال، نقـاط      

جهان فکری و اشتراک بسیاری نیز در میان زيست

ــايالت   ــی از آن تم ــا وجــود داردا يک ــری آنه هن

گرايشـی   امندی به روايتگری استمشترک، عالقه

فزاينده که بیشتر از رهگذر تحوالت فکری انسان 

و دنیای مدرن و دگرديسـی ژانرهـای معاصـر در    

سايۀ پرصالبت رمان ايجـاد گشـته اسـتا همـین     

گرايش به روايتگری است که حتی شعر را نیز بـه  

محوری کشانده استا اشعار روايـی  سوی روايت

ی عینـی  هـا  و نگره  های ذهنی با بنیان نهادن انگاره

گـذاری عـاطفی    شاعر بر محور روايت به قصد اثر

تــرين وجــه مشــترک اشــعار  يــا فکــری، اساســی

غلـب بـا سـه    اکودکانه و بزرگسـاالنه اسـت کـه    

 کند:   رويکرد همراهی می

با توصـیفگری عینـی و    2روايت تجويزی -

 گرانه راوی به قصد آموزندگی مستقیم؛ مداخله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Nikolajeva Maria 

2. postlapsarian 

3. Narrative prescription 
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ــیفی  - ــری توص ــتقیم   1روايتگ ــه غیرمس ک

مخاطب را با تـأثرات اکسپرسیونیسـتی بـه شـکل     

دهــی باورهــا، تأمــل و تقويــت يــا اصــالح آنهــا 

 کشاند؛   می

بــا تمرکــز بــر ماهیــت  3رويکــرد تلفیقــی -

هـای عـاطفی و    روايی اشعار کـه نـه تنهـا فاصـله    

بـه  بلکـه  کنـد،   فکری شاعر و مخاطب را کم مـی 

در دهد بـا طراحـی سـاختارمند     شاعر فرصت می

سازی کند و از زبان شعر بـه   قالب روايت گفتمان

عنوان ابزاری در مسیر تبیـین ايـدئولوژيک افکـار    

 خويش بهره گیردا

برای بازخوانی و کشف وجـوه روايتگـری         

ــاوی     ــر، واک ــعار معاص ــرينش اش ــد آف در فراين

 ديگـر  چگونگی انسجام متن روايی و به عبـارت 

مقايسۀ کیفیت کاربرد زبـان در محـور طـولی و    

ــرور    ــری ض ــعار ام ــی اش ــی یعرض ــد؛ م نماي

ای که بیشتر نـاظر بـر وجـه تعلیمـی و      خصیصه

محوری آن اشعار اسـتا از ايـن منظـر،     مخاطب

شـاملو يـک     شايد از میان شاعران معاصر، احمد

استثنا باشد؛ زيرا هم در اشـعار خـويش آشـکارا    

رای مقاصد خويش پايبنـد  به استفاده از روايت ب

يکــی از شــاعران برجســتۀ  دبايــبنــابراين  -بــود

معاصر در گرايش به روايتگری در اشعار و ابالغ 

معنا و مقصود از رهگذر شعر روايـی بـه شـمار    

و هم به وضوح شاعری مخاطـب محـور    -آورد

ه در شـعر  است و از محدود شـاعرانی اسـت کـ   

ی؛ يعنـی کـودک و   روايی به هـر دو حـوزه سـن   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Descriptive narrative 

2. Integrated approach 

  

نوجـــــوان و بزرگســـــاالن و اختالفـــــات و 

های آن دو حیطه، توجهی ويـژه داشـته    مشابهت

)کـودک و   رو، شـعر روايـی شـاملو   استا از اين

نوجوان و بزرگسال( با همه قواعـد هنجارشـکن   

شـمار   گـرا و هدفمنـد بـه     خويش، شعری نقـش 

آيد کـه شـاعر بـا توجـه بـه سـبک شخصـی          می

اسـتا بـا   خويش به پردازش هنری آن پرداختـه  

اينکه واکاوی اين مؤلفۀ مشـترک؛ يعنـی کیفیـت    

انســجام مــتن روايــی و تفســیر و تحلیــل نحــوۀ 

کاربست ايـن عنصـر محـوری در اشـعار احمـد      

در هر دو حیطۀ اشعار کودک و نوجوان  –شاملو

بـه سـبب پیچیـدگی سـاختاری و      –و بزرگسال 

و مرامـی  اجتماعی  –مقاصد پیدا و پنهان سیاسی

نمايـد،   اما دشوار مـی  کاری الزم و گاه فرهنگی،

شناسانه که هم نـاظر بـر    بازخوانی و تفسیر زبان

کشــف گفتمــان روايــی باشــد و هــم مبتنــی بــر 

توانــد پاســخگوی  چگــونگی انســجام مــتن، مــی

هـای بنیـادين محققـان در تحلیـل      برخی پرسش

 زبانی و محتوايی اشعار کودکانه معاصر باشدا 

مبـانی نظـری و   رو، انتخاب و اتکا بر  از اين

ويـژه تکیـه   ه چارچوب نظريۀ نقشگرای هلیدی، ب

و تأکیــد بــر عوامــل انســجام دســتوری )ارجــاع، 

جانشینی، حذف(، واژگانی )تکرار، تضاد، ترادف، 

آيـی( و پیونـدی )ادات ربـط     تعلق معنايی يا هـم 

افزايشی، زمانی، تقابلی، علِّی( و انسجام معنايی يا 

ی و موقعیتی( برای بافتار متن )فرهنگی، فرافرهنگ

تفســیر مبــانی گفتمــانی اشــعار يکــی از بهتــرين  

های کشف عوامـل انسـجام مـتن و کیفیـت      شیوه

های مختلـف اشـعار شـاملو و     کاربرد آن در گونه

شـود؛   پیوند آن با جهان فکـری او محسـوب مـی   
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های زبانی و سـاخت   رويکرد صورتزيرا در اين 

د و شـو  ها برای توضی، نقش معنايی بررسی میآن

دهد زبان را فراتر از جملـه و در سـط،    اجازه می

از بهتـرين شـگردها در   ا بنابراين، متن بررسی کرد

 )فتـوحی،  رود های روايی به شمار مـی  تحلیل متن

مايکــل هلیــدی و رقیــه »کــه چنــان ا(100: 1211

خود در تأيیـد ايـن مطلـب، معتقدنـد کـه      « حسن

هـای   در برقراری روابط معنـايی بخـش  « انسجام»

مختلف و ايجـاد يـک مـتن ادبـی مـؤثر اسـت و       

عناصر انسـجام، بـر درک و تفسـیر خواننـده )يـا      

شنونده( از متنـی کـه بـا آن مواجـه شـده، تـأثیر       

( Halliday & Hassan,1976:4) گذارنـد  می

بــه بــاور هلیــدی معنــای هــر ســخن را بافــت و 

گرايـی  سـازد، پـس نظريـۀ نقـش     موقعیت آن مـی 

حـوۀ بررسـی زبـان در    مند هلیدی بر اساس ن نظام

کاربرد استوار شده استا طبق ايـن ديـدگاه، هـر    

مند و معنـادار  نوع گزينش زبانی در صورتی نقش

است که در بافت يا موقعیت اجتمـاعی يـا در دل   

: 1211)فتـوحی،  يک فرهنگ به کـار رفتـه باشـد   

   ا(100

های اجتماعی آن هلیدی زبان را بر پايۀ نقش     

های زبانی عقیدۀ وی، ساختگیردا به در نظر می

های اجتماعی زبان است که بازتاب مستقیم نقش

های اجتماعی زبان نقش»شودا در گفتار ظاهر می

شودا بر موجب پديد آمدن شکل دستور زبان می

 1اين پايه، نظام دستوری زبان يک درونداد نقشی

)مشکوه « گیردرا دربرمی 3و يک برونداد ساختی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. functional input 

2. structural output 
  

ماهیـت  »بـه نظـر هلیـدی     ا(130: 1252الدينی، 

زبان با کارکردهای زبان ارتباطی تنگاتنگ دارد و 

در واقع، گوينده يا نويسنده است که بـر اسـاس   

)حـری،  « کنـد بافت موقعیت کالم، انتخـاب مـی  

رو، بازشناسی موقعیت کلمه از اين ا(255: 1213

در بافت به سطوح کارکردی زبان در نزد شـاعر  

ا از آنجــا کــه در متــون يــا نويســنده اشــاره دارد

ها، در پی اهـداف  روايی واژگان در خالل گزاره

 ،کننـد گفتمان متن و مبانی سـاختاری عمـل مـی   

های دستورمند در نظام گفتـار  نبايد از نقش واژه

منظوم روايی غافل مانـدا نظـر بـه اهمیـت ايـن      

کنـد بـا تحديـد     مقوله، ايـن تحقیـق تـالش مـی    

دختـرای  »و « پريـا »موضوع به دو شعر کودکانـۀ  

بـه مقايسـه و تحلیـل عملـی کیفیـت      « ننه دريـا 

انسجام متن در اشعار کودکانۀ شاملو و کارکرد و 

نقش انسجام در رسـايی معنـا در اشـعار شـاملو     

 بپردازد و به اين دو سؤال پاسخ دهد که:

ترين عوامل انسجام مـتن در اشـعار   ا مهم1 

 شاملو کدامند؟« کودک و نوجوان»روايی 

کیفیت انسجام مـتن در اشـعار روايـی    ا 3 

کودک و نوجـوان شـاملو نـاظر بـر کـدام نقـش       

 است؟

 

 پیشینۀ تحقیق

تحقیق در باب شاملو و کیفیت اشعار او به سبب 

ســازی و اهمیــت او در ادب معاصــر بــه جريــان

ــر در پرداخــت  ــم نظی ــدی ک هــای  ســبب توانمن

شاعرانه و صاحب سبک بودن او با اقبال مواجـه  

توان به چند مقالـه   ر اين میان تنها میاما د ،است

تواند در و دو کتاب اشاره کرد که تا حدودی می
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اگرچـه   اانجام پژوهش حاضر به ما ياری رسـاند 

آن آثار، گاه از منظر متدولوژی تحقیـق و مبـانی   

از نظر دسـتاورد پژوهشـی    نظری تحقیق و غالباً

نخسـت   ارو همپوشـانی ندارنـد   با جسـتار پـیش  

یل انسجام و همـاهنگی انسـجامی در   تحل»مقالۀ 

 10در شـمارۀ   ،(1213) «شعری کوتاه از شـاملو 

فصــلنامۀ زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه آزاد 

واحد سنندج اشاره کرد کـه بـا وجـود مقـدمات     

تفصیلی در تبیین رويکرد نظری هلیـدی و رقیـه   

حسن در هنگام تحلیل با تکیه بر شعری کوتاه با 

ی آمـاری عوامـل انسـجام    بـه بررسـ  « شبانه»نام 

-فسیر و تحلیل عملی نتايج دادهواژگانی بدون ت

مقالـه  روی آورده است که جـای تأمـل داردا    ها

شـاملو بـا رويکـرد     حکايتخوانش شعر »دوم، 

در مجلــــۀ  ،(1211) « شــــناختی  شعرشناســــی

های زبان و ادبیات تطبیقی کـه بـا نیـت     پژوهش

کشف روابـط سـاختاری و تـأثرات دريـافتی يـا      

خوانش عـاطفی و درک ذهنیـات شـاعر نوشـته     

بررسـی کارکردهـای تکـرار    »شده استا يا مقاله 

مجلۀ  ،(1215) «در اشعار سپهری، شاملو و فروغ

گونـه تکیـه بـر    بوستان ادب شیراز که بدون هیچ

شـناختی، بـه کلیـاتی از وجـود     نظری زبانمبانی 

های تکرار و کارکرد  ها و تفاوت تکرار و شباهت

آن خارج از رويکرد نقشگرايی هلیدی پرداختـه  

حال، در بررسی پیشینۀ پـژوهش در   استا با اين

توان  باب شاملو و تحلیل ساختاری اشعار او نمی

نخسـت کتـاب ارزشـمند     ااز دو کتاب نام نبـرد 

شـک   نوشتۀ تقی پورنامداريان که بـی  سفر در مه

ــی ــان  م ــف جه ــد در کش ــی   توان ــری و برخ نگ

های سـبکی اشـعار    شگردهای مسلط و مشخصه

روايتی تازه کتاب  یشاملو راهگشا باشد و ديگر
 بر لوح کهن؛ تحلیل روايـت در شـعر نـو ايـران    

، نشر قطره( نوشتۀ فرزاد کريمی است که 1213)

نامــۀ نايــادرحقیقــت تکمیــل و بازنويســی پ  

در فصـل   هاستا نويسند کارشناسی ارشد ايشان

« فراقـی »چهارم کتاب خويش با تکیـه بـر شـعر    

احمــد شــاملو بــه تحلیــل عناصــر روايــی شــعر 

پرداخته است که البته اين فصل از کتاب او هـم  

شناسی و هم شعر انتخـاب شـده و   از نظر روش

محدودۀ موضوع با مقالۀ حاضر تفـاوت داردا در  

هـای متنـی    بررسی ويژگی»ها نیز  نامه حوزۀ پايان

شده   دفاع« شعر شاملو )به عنوان يک متن ادبی(

در دانشگاه تربیـت مـدرس بـه راهنمـايی علـی      

شناس تا حـدودی از نظـر عنـوان بـه      محمد حق

تحقیق حاضر؛ يعنی موضـوع مقالـۀ مـا نزديـک     

نامـۀ مـذکور و    اما با بررسی محتوای پايان ،است

هـای   کـه تفـاوت   روش آن مشخص شده اسـت 

نخست اينکه  ابسیار با پژوهش مورد نظر ما دارد

تنها چهار شعر از اشعار بزرگسال شاملو بررسـی  

ای ما، يعنی تأکیـد بـر    شده که با رويکرد مقايسه

دوم اينکـه روش   اهای او متفاوت اسـت کودکانه

تحلیل آن بر شگردهای هنجارگريزی در اشـعار  

یوۀ مـا کشـف   که ش شاملو متمرکز است؛ درحالی

عوامل انسـجام مـتن اسـتا سـوم اينکـه مبنـای       

شناسـی هلیـدی اسـت و روش آن     نظريۀ ما زبان

نامه نقد فرمالیستی استا بنابراين، بازخوانی   پايان

کیفیت انسجام مـتن در اشـعار کودکانـۀ شـاملو،     

 کاری تازه و نوسامان استا
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 چارچوب نظری تحقیق

که در ابتدا نظريـۀ خـود را بـه     1اماایاکیا هلیدی

عرضه داشـت، بعـدها   « 3نظريۀ مقوله و میزان»نام 

شناسـی  نظريۀ نقشگرا يا زبان»عنوان  بابا تاییر آن 

بـه  « نقشـی  -منـد شناسـی نظـام  سیستمی يا زبـان 

تحولی بنیادين در تفسیر زبانی و ساختاری متـون  

زيرا بر اين  ؛(20: 1251 ادبی کمک کرد )مظفری،

آرای او نسبت به زبان بیشتر متکی »بود که عقیده 

بر نقش عناصر زبانی است تـا صـورت آنهـاا وی    

اين اعتقاد به نقش را در سه تفسـیر بـه کـار بـرد:     

الف( در تفسیر متون؛ ب( در تفسیر نظـام؛ ج( در  

)بـه نقـل از   « هـای عناصـر زبـانی    تفسیر سـاخت 

زبـان  »به نظر هلیدی میان  ا(55: 1250 زاده، آقاگل

زبـان  »و « زبان به مثابۀ رفتـار »و « ه مثابۀ شناختب

زبـان بـه مثابـۀ    »تفاوت وجود داردا « به مثابۀ هنر

های واژگـانی،  درکی است که ما از نظام« شناخت

رو در از ايــن ادســتوری و گفتمــانی زبــان داريــم

خـدمت زبـان رفتـاری و زبـان هنـری قــرار دارد      

ــک،  ــناختی    ا(50: 1250)مکاري ــر ش ــن عناص اي

هـای دسـتوری، واژگـانی و    ناگون؛ يعنی نظـام گو

يکــديگر  هــا بــا معنــايی کــه باعــث پیونــد جملــه

چون بنـد   اترشوند و در قالب واحدهای بزرگ می

شـود کـه    شوند، انسجام گفته می به هم متصل می

همواره در متون نوشـتاری ظهـور و بـروز بیشـتر     

ــی ــل م ــد )آقاگ ــدگاه  ا(15: 1250زاده، ياب در دي

متن يک واحد معنايی اسـت؛  »لیدی، نقشگرايی ه

کـه  تـوان گفـت    نه واحدی صوریا بنابراين، نمی

ها ساخته شده اسـت، بلکـه مـتن در     متن از جمله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Michael Halliday 

2. Scale and category 

شـودا   يابـد و رمزگـذاری مـی    ها تحقق مـی  جمله

انسجام به مناسبات معنايی و غیرساختاری اشـاره  

دارد که میان عناصر يـک مـتن وجـود دارد و بـه     

بخشـد و همچـون    حدت میکالم يکپارچگی و و

دسـتوری   -هر سازۀ نظام معنـايی در نظـام واژی  

   ا(22: 1202 )مهاجر و نبوی، «يابد تحقق می

نقش انسجام برقراری رابطه بین دو واقع،  در      

قسمت از متن و تداوم بخشیدن بـه آن اسـت تـا    

بدين وسیله خواننده يا شنونده، عناصـر نـاموجود   

برای تحلیل و تبیین آن مـتن  در متن را دريابد که 

به عبـارت   ا(20: 1252ضروری هستند )صالحی، 

نقش انسجام کشف عناصری است کـه بـه    ،ديگر

های معنايی بینامتنی داللت دارند و در فهـم   رابطه

رابطــۀ انســجامی  ،مــتن دخالــت دارنــدا بنــابراين

دستوری زبـان   -ای معنايی در نظام واژگانی رابطه

نسجام از رهگذر دسـتور و  بدين معنی که ا ااست

پـذيردا   بخشی ديگر از رهگذر واژگان تحقق مـی 

بر اين اساس دو گونه انسجام وجود دارد: انسجام 

 ا(111: 1215جو،  دستوری و انسجام واژگانی )به

مايکل هلیدی که در ابتدا با همکـاری رقیـه          

ــاب  ــجام در انگلیســیحســن در کت ( 1102) انس

، 2را پــنج نــوع ارجــاعبخــش پیونــدهای انســجام

 0و انسجام واژگانی 2، پیوندنما0، حذف0جايگزينی

دانست، در کارهای بعـدی خـويش بـا ادغـام     می

مند از ای نظامکه آن را گونه -جايگزينی با حذف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3. reference 

4. substitution 

5. ellipsis 

6. conjunction 

7. lexical cohesion 
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( آنها را 131: 1251)ساسانی،  -حذف تفسیر کرد

 به چهار دسته تقلیل داد: 

منظــور از ارجــاع کــاربرد انــواع  . ارجططا :5

مختلف عناصر ضمیری در متن است که با ايجـاد  

های يک متن باعث انسجام متنی  ارتباط بین جمله

است: درون متنـی و   گونه دا ارجاع دوشو ها میآن

متنیا در ارجاع برون متنی آنچه مورد ارجاع برون

گیـرد، عنصـری از دنیـای خـارج از مـتن       قرار می

تی مـوقعیتی اسـت کـه کـالم در آن     است يـا بـاف  

مثال: ديروز تو و  اموقعیت و فضا واقع شده است

و نیز ضمیر « تو، او»او را در خیابان ديدما ضماير 

عناصری هستند که تنها بـا ارجـاع   « من»محذوف 

شـوندا در مقابـل    به بافت موقعیتی مشـخص مـی  

ای است که طی آن يک  گونهه ارجاع درون متنی ب

ارجاع به عنصر متنی ديگـری تعبیـر   عنصر متن با 

شودا بسـته بـه اينکـه مرجـع پـیش از عنصـر        می

ا پس از آن، بر دو نوع خواهد دهنده بیايد ي ارجاع

 :(113: 1215جو، )به بود

دهنـده   که عنصر ارجـاع رو  ارجا  پیشال)( 

 گیردا پیش از مرجع خود قرار می

 استا )شاملو( رؤيای شگفتیچه  اين مثال:

که در آن مرجـع پـس از    رو پسارجا  ب( 

 آيدا دهنده می عنصر ارجاع

است/ لیک اشـارت   خواب سنگین پريشانیمثال: 

 نیستا )شاملو(   شبه مجاز

های زبـانی  ترين گونهضماير اشاره از برجسته     

مانند اين، آنا عالوه بـر   ادر نقش ارجاعی هستند

از کاربرد پربسامد ضـماير شخصـی نیـز     دآن نباي

ــۀ  ا(22: 1202نــد )مهــاجر و نبــوی،غافــل ما گون

ديگری از ارجاع درون متنی ارجاع سنجشی است 

در اين ارجاع، عنصـر ارجـاع دهنـده بـه واسـطۀ      

شود و طـی آن   سنجش با عنصری ديگر معین می

شـباهت يـا تفـاوت دو عنصـر بیـان      همانی و اين

 ا(22 )همان: دشو می

آغازيسـتا    مثال: و مکان پنداری مقبـرۀ پـودۀ بـی   

 )شاملو(

و « آغازی مقبرۀ پودۀ بی»با ارجاع به « مکان»

 سنجش با آن تشخص يافته استا

نـوع ديگـر انسـجام     . حذف و جایگزینی:1

دستوری جـايگزينی اسـت کـه طـی آن يکـی از      

شـودا   عناصر جمله به وسیلۀ کلمات جانشین مـی 

هلیدی از انواع مختلف جايگزينی و حذف سخن 

، ماننـد جـايگزينی در عناصـر فعلـی     اگفته اسـت 

ا از نظــر او   حــذف اســم، حــذف فعــل و ااا   

کنند؛ عمل می 1آرايیدر واژه« جايگزينی و حذف»

زيرا با حذف بخشی و مفـروض دانسـتن بخـش    

توان به تداوم جمله و معنا يـاری رسـاند   ديگر می

اگـر يـک واژه   » ا بنـابراين، (125: 1251)ساسانی، 

 مله تکـرار شـود، معمـوالً   در زيرساخت دوج عیناً

ــد از     ــرار زاي ــوگیری از تک ــرای جل آن واژه را ب

کنند، حـذف   ها حذف می روساخت يکی از جمله

اين واژه سبب ايجـاد نـوعی ردّ )قرينـه يـا خـأل      

شـودا ايـن خـأل معنـايی      معنايی( در آن جمله می

ــه واژۀ موجــود )حــذف نشــده(  ســبب رجــوع ب

موجـود،   شودا رجوع ردّ واژۀ محذوف به واژۀ می

ــکل  ــبب ش ــی  س ــذف م ــۀ ح ــری رابط ــود گی « ش

 ا(303: 1251 زاده و نوروزی، )غالمحسین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Wording 
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روی سکوی دم خانه نشسته است/ با قبای   مثال:

نـاری/ غصـۀ عـالم بـر شـانۀ مفلـوکشا        قدک گل

 )شاملو(

 در بند سوم حذف شده استا« نشسته است»

مثال:  راستی را / مختـوم / مـن بـه تقـدير و بـه      

 گونه اباطیل / ندارم باورا  )شاملو( پیشانی و اين

جــايگزين تقــدير و « اباطیــل»در ايــن مثــال نیــز 

 پیشانی شده استا

دهندۀ اجزای مـتن بـه    ارتباط . ادات ربط:9 

يکديگر استا حرف ربط باعث به وجـود آمـدن   

شـودا   های يک مـتن مـی   ارتباط معنايی بین جمله

عوامل ربـط بـا اسـتفاده از معنـای خـود مفـاهیم       

کنند کـه بـه وسـیلۀ آن مفـاهیم      صی را بیان میخا

توان در مـتن حـدس    وجود عناصر ديگری را می

با ديگر روابـط انسـجامی از جملـه     زدا پیوند ذاتاً

حـذف و جـايگزينی تفــاوت داردا عناصـری کــه    

فقـط وظیفـۀ وصـل     صـرفاً  ،شوندباعث پیوند می

بلکـه   ،دهنـد ای به جملۀ ديگـر انجـام نمـی   جمله

شـود پـی بـه    ی هستند که باعـث مـی  دارای معناي

ها يا عناصر ديگری در متن نیـز  فرضوجود پیش

در منظر هلیـدی و   ا(115: 1250ببريم )سجودی، 

يا عطفـی،   1هايی چون افزايشیحسن، پیونددهنده

در  0هــاو تــداوم دهنــده 0، زمــانی2، علِّــی3تقــابلی

 کنند:قلمرو دستوری واژگان عمل می

اين نوع از عامـل   عوامل ربط افزایشی: .5-9

رونـد کـه گوينـده بخواهـد      ربط زمانی به کار می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. additive 

2. adversative 

3. causal 

4. temporal 

5. Continuatives 

مطلبی را به گفتۀ قبلی خـود اضـافه کنـد، بـدون     

آنکه به استقالل جمله لطمه وارد شودا اين عوامل 

ــیم    ــته تقس ــار دس ــه چه ــان ب ــاس کاربردش براس

 شوند: مفرد، مزدوج، توضیحی، تمثیلیا می

بطه بـه  اين نوع را ال)( رابرۀ افزایشی مفرد:

 شود:  دو دستۀ ساده و مرکب تقسیم می

ترين مهم« و»که « و، نیز، ديگر»شامل  :ساده

« و»عامل اين دسته استا با اين توضی، کـه اگـر   

واره قـرار گیـرد و آنهـا را همپايـه      بین دو جملـه 

امـا اگـر بـین دو     ،سازد، تأثیری در انسجام نـدارد 

بخشـی  جمله مستقل قرار گیرد، خاصیت انسـجام 

خواهد داشتا بقیۀ عوامـل ربـط افزايشـی نیـز از     

   ا(01: 1203کنند )علیجانی، اين قانون پیروی می

ـ »ماننـد  مرکب:  عـالوه، عـالوه بـر ايـن،     هب

 اسـت « و ااا  همچنین، در ضمن، گذشـته از ايـن  

 ا(101: 1211 )فالح و پوراکبر،

عوامل اين دسـته   رابرۀ افزایشی مزدوج: ب(

روند، بلکـه در اول دو يـا    تنها به کار نمی معموالً

کنندا  آيند و آنها را به هم متصل می چند جمله می

ــروه تقســیم    ــه دو گ ــن دســته خــود ب ــل اي عوام

 شوند: گزينشی و غیر گزينشیا می

های قابل انتخاب  در اين نوع گزينه گزینشی:

يابـد   افزايش می« يا»، «ياااايا»به وسیلۀ حرف ربط 

کی از میان آنهـا برگزيـده شـودا در    تا در نهايت ي

عملکرد اين نوع از حرف ربـط نـوعی وابسـتگی    

توان جملۀ پايـه و پیـرو    اما چون نمی ،وجود دارد

آن را تعیین کـرد، بنـابراين بهتـر اسـت در دسـتۀ      

پـايگی قـرار بگیرنـد، بنـابراين      حروف ربـط هـم  

ــد  ــجامی دارن ــیت انس ــیدورد، خاص : 1253 )فرش

 ا(031
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ايـن نـوع رابطـه بـرخالف     در  غیرگزینشی:

هاست و نـه   گزينشی تنها تأکید بر افزايش گزينه

گزينش يکی از آنهاا عامـل ربـط در ايـن مـورد     

استا گاه تأکید بر تسـويه  « هماااهم»حرف ربط 

ــط     ــروف رب ــورت از ح ــن ص ــه در اي ــت ک اس

 اشـود  اسـتفاده مـی  « خواهاااخـواه »يـا  « چهاااچه»

ــه ــۀ    نکت ــويۀ رابط ــواع تس ــورد ان ــه در م   ای ک

گزينشـی وجـود دارد، ايـن اسـت کـه وجـه        غیر

پیونـدد،   به هم مـی « چهاااچه» افعالی که با عامل

ت و وجـه افعـالی کـه بـه     ـزامی اسـه التـهمیش

 پیوندد معمـوالً  به هم می« واهـواهاااخـخ»ل ـعام

: 1250 )ناتـل خـانلری،   و نه همیشه امری اسـت 

 ا(305

گـاه نويسـنده   رابرۀ افزایشی توضطیحی:  ( ج

تـر شـدن مطلـب مـورد ذکـر خـود        برای روشـن 

ــه جملــۀ قبــل   جملــه ای را بــه عنــوان توضــی، ب

افزايد تا به ايـن طريـق جملـۀ قبـل روشـن و       می

شفاف بیان شودا برای بیان اين مقصود از عوامـل  

کنــد کــه  ربــط افزايشــی توضــیحی اســتفاده مــی 

که،   ينکه، منظور اينستا  ند از: يعنی، يعنیاعبارت

بهتر است گفته شود که، طوری ديگر، به عبـارت  

 ديگر، افزون بر آن وااا ا

در ايـن نـوع از    ( رابرۀ افزایشی تمثیلطی: د

رابطه نويسنده برای آنکه جمله خود را از حالت 

انتزاعی و ناملموس خارج کند، به ذکر يک مثال 

گیـرد   پردازد و از عوامل ربط تمثیلی بهره می می

المثـل، بـه   ند از: مثال، برای مثال، فـی اکه عبارت

عواملی از قبیل  اا نکتۀ قابل اشاره  عنوان مثال وااا

ای  همانند، از عوامل ارجـاع مقايسـه   مانند، مثل،

البته شباهت آنها  اهستند نه از عوامل بدل تمثیلی

به طور ناپذير نیست و  ويژه در تشبیهات انکاره ب

پوشانی  اين دو عامل انسجامی در نقاطی هم قطع

 ا(100: 1253 )فرشیدورد، خواهند داشت

گاه دو جملـه در مفهـوم    رابرۀ تقابلی: .1-9

وقوع يکی منافی »گر قرار دارند؛ يعنی مقابل يکدي

وقوع ديگری است يا وقوع يکی از حکم کلی که 

در ديگـــری بیـــان شـــده، مستثناســـتا چنـــین 

هايی يا از نظر معنی مقابل يکديگرنـد يـا از    جمله

نظر لفظا در صورت اخیر، يکی مثبـت و ديگـری   

 ا(305: 1250)ناتـل خـانلری،    «منفی خواهد بـود 

 ند از:                                         اارتعوامل اين دسته عب

 رابطۀ تقابلی ساده: اما، لکن، لیکن، ولیا -

رابطۀ تقابلی مرکب: ولیکن، با وجود اين،  -

 همها با اين

رابطۀ تقابلی مـزدوج: از طـرف ديگـر، از     -

 )فـالح و پـوراکبر،   «يک سو، از سوی ديگـر واااا 

 ا(102: 1211

وع يک اتفـاق  ـل وقـدلی :ۀ علّیطرابر .9-9

ۀ علِّـی  ـج آن بـه وسـیلۀ رابطـ   ـايـد و نتـامـو پی

ودا در ايـن مـورد عوامـل ربـط دو     ـشـ  ان میـبی

نـد از: زيـرا، چراکـه، زيراکـه، تـا،      اجمله عبارت

 واااا نتیجتاً

از،  کـه، سـپس، قبـل    وقتی رابرۀ زمانی: .1-1

محـض،    که، بـه که، هنگامیحالی از، از، در تا، پس

 واااا ، بعداًفوراً

ای کـه بـین    به رابطه: ». انسجام واژگانی1

شود و مـتن   یـرار مـان برقـانی زبـر واژگـعناص

ـ ـۀ ايـ ـه واسطـ ـب توانـد تـداوم و    ط مـی ـن رواب

انسجام به خـود گیـرد، انسـجام واژگـانی گفتـه      

 شودا می
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در اين رابطـه چنـد واحـد     :معنایی ال)( هم

واژگانی معنای انديشگانی واحدی دارنـد: رابطـۀ   

 میان صورت و چهره با بدن و تنا

واحدهای واژگانی در ايـن  : معنایی ب( تضاد

رابطه معناهای متضادی با هم دارند: روز و شـب  

 يا صب، و شاما

ای کـه میـان طبقـۀ     رابطـه : ( شمول معناییج

ــه  ــام و زيرطبق ــای آن وجــود   ع ــۀ ه دارد: رابط

 سانان با شیر و پلنگ و ببرا گربه

اين رابطـه اشـاره دارد   : ( رابرۀ جزا و کلد

به آن دسته از واحدهای واژگـانی کـه بـه لحـاظ     

معنايی جزيی از برخی ديگرنـد: رابطـۀ شـاخه و    

 برگ با درختا

آيـی واژگـانی    منظـور از هـم  : آیطی  ( همهط

ــا  عبــارت اســت از واژه هــايی کــه بــه نحــوی ب

آيـی هـوا و    ايی دارند: هـم ـۀ معنـگر رابطـيکدي

برق و بارون که همگی بـه يـک قلمـرو معنـايی     

: 1202 )مهـاجر و نبـوی،   شوند خاص مربوط می

 ا(05-25

واحدهای واژگانی که مبتنـی بـر   : ( تكرارو

تکــرار يــک معنــای واحــد انديشــگانی هســتندا 

هـر سـاختار   »نويسـد:   ايگلتون دربارۀ تکرار مـی 

شعر يا داستان، يک نقطه گرانیگاه هنری، اعم از 

اصلی و يا به قول ساختارگرايان مکتـب پـراگ،   

( 120 :1225 )ايگلتـون،  «يک سط، مسـط، دارد 

نقـش  »کنـدا   واقع نقش مرکز را بازی مـی  که در

راستا کردن و سازمان بخشیدن بـه   اين مرکز، هم

ــه ســاختار و از همــه مهــم ــان دادن ب ــر، اطمین ت

نظمی  دهی، بی ل سازمانخواننده است که در اص

در ساختار از نظـر مضـامین محـدود را تعـديل     

خواهد کردا تصور ساختاری بدون مرکـز، بـرای   

 )احمـدی، « معناسـت  سازمان يافتگی درونی، بـی 

ــارز شــعر  ا(123: 1255 يکــی از خصوصــیات ب

ــت  ــین مرکزي ــه در   معاصــر هم ــی اســت ک گراي

شعر نقش بسزايی داردا  گیری کانون معنايی شکل

رسیدن به کـانون و مرکزيـت معنـايی در شـعر     »

هـای زبـانی و    معاصر با گـذر از مسـیر سـاخت   

های تکرارشـونده، میسـر    شعری و همچنین مايه

خواهد بود؛ چراکه مسیر پرورش کـانون شـعری   

  هـای مضـمونی متفـاوتی زينـت     معاصر را منظره

اندازهای طبیعی ذهن  بخشد که به مثابۀ چشم می

کشف کـانون و مرکزيـت در   شاعر، بازشناسی و 

ــد  ــد ش ــب خواه ــعر را موج ــت و  «ش )نیکوبخ

تکرار در نقطۀ مرکـزی   ا(122: 1252 بیرانوندی،

آفرين است و اين مرکز، چیزی اساسی  شعر نقش

پــور تکــرار را از  در ســاختار شــعر اســت، علــی

دانـد و   ترين عوامل تأثیرگذار بر خواننده می قوی

را بـه کسـی    ای که عقیده يا فکری بهترين وسیله

در شـعر نـو و    ا(51: 1205پور،  )علی کند القا می

تکـرار از عوامـل ريـتم     ،به خصوص شعر سـپید 

 بخشیدن به شعر استا حضـور تکـرار در شـعر   

ترين عوامل موسیقايی به شمار که از مهم -سپید

ــی ــران م ــور،  رود )عم ــا و  -(52: 1252پ در معن

از  که يکیيابد؛ چنان محتوای شعر نیز اهمیت می

توضـی، و تفسـیر   »کارکردهای اساسی تکـرار را  

مضمون شعر، ايجاد خالقیت و بـاروری معنـا و   

 انـد )روحـانی،  دانسـته « سـازی مضـمون  برجسته

 ا(125-102: 1215
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 های شاملوعوامل انسجام متن در کودکانه

ـ  ادبیات کودکان حتی به عنوان رشته ه ای مستقل، ب

های همجـوار   ای است که با بسیاری از رشته گونه

آمیخته است؛ زيرا از يـک سـو، کـودکی بـا همـۀ      

هــای  هــای خــاص خــود، از ديگــر جنبــه ويژگــی

زندگی بشر جدا نیست و از ديگر سـو، آفريننـدۀ   

بزرگساالن هسـتند نـه خـود    بیشتر ادبیات کودک 

گرفتـه   های صـورت  رو، پژوهشکودکانا از همین

ات کودکـان و نوجوانـان تـاکنون از    در حوزۀ ادبی

خاسـته اسـتا    های گوناگون بـر  ها و گرايش رشته

نويسـند،   نويسندگانی که دربارۀ ادبیات کودک می»

رو هسـتند کـه آنچـه     همواره با ايـن خطـر روبـه   

نويسد، دارای مـاهیتی نامشـخص و سـرگردان     می

پـا   میان يک نظريۀ مجرد يا مطلبی سطحی و پـیش 

های کودکـان در سراسـر    داستان اافتاده تلقی شود

هـايی را بـین تحمیـل قـدرت سیاسـی،       دنیا تنش

مذهبی و آموزشی از طرفـی و مفـاهیم گونـاگون    

پـردازی همـراه بـا آزادی از سـوی     تخیلی و خیال

ديگر داشته استا اگر ما استدالل کنیم که ادبیـات  

کودکان قابل شناسايی است، نیاز به دوران کودکی 

 ا(30: 1252)هانت،  داريم قابل شناسايی نیز

شود بیش آثاری که برای کودکان نوشته می 

از آنکه دنیـای واقعـی کودکـان عصـر را بازتـاب      

دهد، بازسازی تجارب نويسندۀ بزرگسـالی اسـت   

های خويش را در قالـب اشـعار   که آمال و دغدغه

 يا داستان برای مخاطب بیرونی يا مخاطب درونی

-درون( منتقـل مـی  )من کودکانه يا کودک نهفتـه  

بـدون ترديـد   »برخـی معتقدنـد:    ،روسازدا از اين

ــرای غــم غربــت  کتــاب هــای کودکــان، اغلــب ب

شــان، بزرگســاالن، بــرای گذشــتۀ از دســت رفتــه

   ا(201: 1250)میتوز، « جذابیت دارند

اشــعار کودکانــۀ شــاملو نیــز برآمــده از     

ــه ــودکی و    تجرب ــاملو در دوران ک ــخ ش ــای تل ه

ــا زنــدگی اســت کــه هــای خــاص او  درگیــری ب

کـه  ساز عواطف شعری او گشته است؛ چنان زمینه

ها خوانـدم،  آنچه من در کتاب»نويسد:  خود او می

و « سـار از درخـت پريـد   »حتی در جملـۀ کوتـاه   

که هم از اولین روزهای کـودکی  « آتش سرد شد»

تعبیـر  « کـار از کـار گذشـت   »در ذهنم بـه نـوعی   

ــرا از يأســی مستأصــل کن  مــی ــده شــد و روح م ن

ام،  انباشــت، محیطــی کــه در آن رشــد کــرده  مــی

بار در شهر کوچـک خـاش کـه     روزی نکبت شبانه

در آن تشک بچۀ بلوچ بینوايی که شـب پـیش در   

پیچیـد،   آستان مرگ از وحشت مردن به خود مـی 

منظرۀ صبحگاهی همـۀ روزهـای هفتـه بـود، آقـا      

و   انگیـز بـدخلقی کـه پـس از بیسـت      معلم نفرت

به ياد آوردن ضربات شالقش  شش سال، هنوز از

درخـت   های بی پیچد، آبادی درد به جان و دلم می

بايسـت   آب، اشک مادرم کـه مـی   و صحراهای بی

جنازۀ فرزندان خـود را بـه دسـت خـود بشـويد،      

بايد هـر   ای که می زمینۀ ادراکات من اينهاست آينه

تابـد   آنچه را که از جهان خارج به درون مـن مـی  

ــین چیـــ    ــد چنـ ــاس دهـ ــتااااانعکـ  «زی اسـ

  ا(15  :1200 )پورنامداريان،

بنابراين، اشعار کودکانۀ شاملو همانند غالب 

اشــعارش محصــول نــاب عواطــف و احساســات 

هايی  واقعی اوستا در شعرهای وی همواره جلوه

تـوان احسـاس کـردا     از صمیمیت و يکرنگی مـی 
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ــا»شــعر  ــف و «پري ــألیف ظري ــد و ت ی او در پیون

ز اشـعار فولکوريـک شـکل    هـايی ا  هنرمندانۀ پاره

بــا ايــن توضــی، کــه  ا(50گرفتــه اســت )همــان: 

وار و عامیانۀ شاملو به اشعار کودکانه رويکرد ترانه

ای هنرمندانـه بـرای رهـايی از کمنـد     بیشتر حربه

دختـرای ننـه   »و « پريا»که شعر سانسور بود؛ چنان

اشــعاری بــه ظــاهر  اگــواه ايــن مدعاســت« دريــا

اما معطوف بـه جهـان زيسـتی مخـتص      ،کودکانه

های گرايش متن اين دو شعر بزرگساالنا از نشانه

به سوی مخاطبـان بزرگسـال، مفـاهیم نمـادين و     

ــدگان   ــه خوانن ــعاری ک ــی آن دو اســتا اش تمثیل

تعهـد اجتمـاعی و انسـان    »خويش را بـه تناسـب   

( در حـال گـذار از سـاحت    22)همـان:   «محوری

دنیـای ذهنـی و    دنیای بهشتی کودکان، بـه سـوی  

 کندا  عاطفی بزرگساالن هدايت می

 

 «پریا»نگاهی به عوامل انسجام متن در شعر  .5

 «پريا»ساخت متنی و انسجامی شعر . 5جدول 

 انسجامی -ساخت متنی «پریا»شعر

 معنايی بود و نبود تضاد يکی بود يکی نبود

 «لخت و عور» هم معنايی دو کلمه لخت و عور تنگ غروب سه تا پری نشسته بود

مـث ابـرای باهـار     -کردن پريـا  زار و زار گريه می

 کردن پرياگريه می

گريـه  » تکـرار بنـد   ،«زار و گريه» معنايی ، هم«زار» تکرار

 -، ارجاع سنجشی و عامـل ربـط افزايشـی   «کردن پريامی 

 «مث» تمثیلی

بـه  « شـون » رو جايگزينی و ارجاع ضمیر درون متنی پس گیسشون قد کمون، رنگ شبق

 مرجع پريا

ــیر    ــای اس ــهر غالم ــق ش ــو اف ــون ت ــه روش  -روب

 شون سرد و سیا قلعه افسانه پیر پشت

بـه مرجـع   «شـون »رو  متنی پس جايگزينی و ارجاع درون

معنـايی   هـم « روبـه رو،پشـت سـر   » پريا، تضـاد معنـايی  

 «سرد و سیا»آيی  هم« رو، افق روبه»

 «جیرينگ افق،» تکرار اومد از افق جیرينگ جیرينگ صدای زنجیر می

شـدين؟   پريا خسـه  تونه؟ پريا تشنه تونه؟ پريا گشنه

 پر بسه شدين؟

بـه  « تـون »رو ضـمیر  جايگزينی و ارجاع درون متنی پس

 «خسه، مرغ پر بسه تشنه، گشنه،» آيی هم مرجع پريا،

مـث   -وايتـون؟  تون وای هايتون گريه اين هایچیه 

پريـای نـازنین!    -کـردن پريـا   ابرای باهار گريه مـی 

 زنین؟ تونه زار می چه

، «وای وای گريـه،  هـای،  های» آيی هم« وای های،» تکرار

بـه  « تـون » رو ضـمیر  متنی پس جايگزينی و ارجاع درون

 -مرجع پريـا، ارجـاع سنجشـی و عامـل ربـط افزايشـی      

 «مث» تمثیلی

« اين» رو ضمیر اشارۀ متنی پیش جايگزينی و ارجاع درون توی اين صحرای دور، توی اين تنگ غروب

 «اين  توی» به مرجع صحرا و تنگ غروب، تکرار عبارت
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گـین   گین بارون میاد؟ نمی گین برف میاد؟ نمی نمی

گـین ديبـه میـاد يـه      خوردتون؟ نمی گرگه میاد می

 کندتون؟ لقمه خام می

 ،«بـارون  بـرف، » آيـی  ، هم«گین، میادنمی» فعل تکرار دو

 «گرگ، ديب»

نمیاين به شهر ما؟ شـهرما صـداش میـاد، صـدای     

 زنجیراش میاد

، جـايگزينی و  «میـاد » و فعل« صدا شهر،»تکرار دو واژۀ 

 به مرجع شهر  « ش» رو ضمیر ارجاع درون متنی پس

يـال   -اسب سفید نقره نعل -اسب سفیدم رو ببین

 عسلو دمش رنگ 

، «اسـب سـفید  »، تکـرار «م»متنی نجايگزينی و ارجاع برو

رو  ، جـايگزينی و ارجـاع پـس   «نعـل، يـال، دم  » يـی آ هم

 به مرجع اسب«ش» متنی درون

 مرکـب، » آيـی  هـم  ،«من» جايگزينی و ارجاع برون متنی مرکب سرسر تک من

 «صرصر

رو  جايگزينی و ارجاع پـس  ،«گردن، ساق، دماغ»آيی  هم باد دماغش ببینین -گردن و ساقش ببینین

بـه مرجـع اسـب، تکـرار فعـل      « ش»درون متنی ضـمیر  

 «ببینین»

 «ما»جايگزينی و ارجاع برون متنی  مردم ده مهمون مان

داريـه و دمبـک    -با دامـب بومـب بـه شـهر میـان     

 رقصونن و می  رقصن می -زنن می

 ، تکـرار فعـل  «دامـب و دومـب، داريـه، دنبـک    »آيی  هم

 «و» افزايشی حرف ربط« رقصیدن»

 «ريزن می»تکرار فعل  ريزن تو قندون می  نقل -ريزن غنچه خندون می

 «کشن می»، تکرار فعل «های و هوی»آيی  هم کشن کشن، هوی می های می

دنیا مال مـاس ديـب    -عید مردماس ديب گله داره

 گله داره

 «ماس»و فعل « ديب گله داره» تکرار بند

 «تا»، حرف ربط زمانی «اگر»شرطی  حرف ربط اگه تا زوده بلن شین

ببینین صداش میاد، جینـگ   رسیم به شهر مردم، می

 هاش میاد و جینگ ريختن زنجیر برده

بـه مرجـع   « ش»رو  جايگزينی و ارجاع درون متنی پس 

 «ش»و ضمیر« میاد»و فعل « جینگ»شهر مردم، تکرار 

، «حلقـه »با توجه بـه سـطر قبـل، تکـرار     « زنجیر»تکرار  آره زنجیرای گرون، حلقه به حلقه البه ال

 «زنجیر و حلقه» رابطۀ جزء و کل بین

 «دست و پا»آيی  هم ريزن ز دست و پا می

 «شن می»تکرار فعل  ديبا بیچاره میشن -شن پوسیدن پاره می

 «جنگل»تکرار  بینن سر به جنگل بذارن، جنگلو خارزار می

، رابطـۀ جـزء و کـل بـین     «صحرا، کوير، نمکزار»آيی  مه بینن سر به صحرا بذارن، کوير و نمکزار می

 «کوير و نمکزار»

 «عوضش»حرف ربط تقابلی  عوضش تو شهر ما

 «ويرونه و آباد»، تضاد معنايی «شن می»تکرار فعل کمکی  ها آباد میشن   شن، ويرونه در بر جا وا می
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 «غصهغم و »آيی  معنايی و هم هم هرکی که غصه داره، غمشو زمین میزاره

، «آزاد و اسـیر »، تضـاد معنـايی   «قالی و حصـیر »آيی  هم آزاد میشن اسیرا -قالی میشن حصیرا

 «شن می»تکرار فعل کمکی 

بـه مرجـع   « ش»متنـی پـس رو  جايگزينی و ارجاع درون دارن اسیرا کینه دارن داسشونو برمی

 اسیرا

 «خوشگله بدگله،»تضاد معنايی  آتیش بازی چه خشگله -تو قلب شهر که بدگله

 «آتیش» تکرار  آتیش آتیش چه خوبه حاالم تنگ غروبه

 «نمونده»تکرار فعل  چیزی به شب نمونده به سوز تب نمونده

 «و»، حرف ربط افزايشی «جستن»تکرار فعل  به جستن و واجستن تو حوض نقره جستن

 «که»حرف ربط علِّی  االن غالما وايسادن که مشعال رو وردارن

، جايگزينی و ارجاع درون متنـی  «شب و ظلمت»آيی  هم شب ظلمتو داغونش کننبزنن به جون 

 به مرجع ظلمت« ش» رو پس

بـه مرجـع   « ش»رو  جايگزينی و ارجاع درون متنی پـس  عمو زنجیربافو پالو بزنن وارد میدونش کنن

 عمو زنجیر باف

آيی و هم معنـايی   ، هم«نکهبه جای اي»حرف ربط تقابلی  به جای اينکه شنگولش کنن سکۀ يه پولش کنن

 «کنن»، تکرار فعل «سکه و پول»

-وايتـون  های هـايتون گريتـون وای  پريا! بسه ديگه

مـث   -کـردن  پريا هیچی نگفتن، زارو زار گريه می

 کردن پريا ابرای باهار گريه می

، «وای، زارزار های، گريـه، وای  های»معنايی  آيی و هم هم

بـه مرجـع   « تون»و جايگزينی و ارجاع درون متنی پس ر

کـردن   گريه مـی »، تکرار بند «های، وای، زار»پريا، تکرار 

تمثیلـی   -، ارجاع سنجشی و عامـل ربـط افزايشـی   «پريا

 «مث»

 «لخت و عريون و پاپتی»معنايی  هم خطی لخت وعريون پاپتی پريای خط

شکسـتیم و بـارون میومـد، صـداش تـو       تخمه می

 ناودون میومد

 «و»حرف ربط افزايشی ، «اومد می»تکرار فعل 

قصـه سـنگ صـبور، بـز      -پری، زرد پری قصه سبز

 روی بوم

 «زرد، سبز»آيی  ، هم«قصه و پری»تکرار 

بـه مرجـع   « شما»رو  جايگزينی و ارجاع درون متنی پیش شمايین اون پريا؟ اومدين به شهر ما

 پريا

خـورين،   خورين، جـوش مـی   حاال هی حرص می

خالیـه،   دنیـامون خـال  خورين که  غصه خاموش می

 غصه و رنج خالیه

حـرص و جـوش و   »آيـی   ، هـم «خورين می»تکرار فعل 

 «که»، حرف ربط علِّی «غصه، خال»، تکرار «غصه و رنج

 «نبود»و فعل « دنیا»تکرار دنیای ما  -پیاوم سر بسه نبود  -دنیای ما قصه نبود
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 عیونه  

، جايگزينی و ارجـاع  «خار، بیابون»آيی ، هم«داره»تکرار   دنیای ما خار داره، بیابوناش مار داره، 

 به مرجع دنیا« ش»درون متنی پس رو 

 «گرگ، شاال»آيی  هم پر از شاال و گرگه

 «هی»تکرار  دنیای ما هی هی هی 

 «لی»تکرار  عقب آتیش لی لی لی

، حرف ربـط  «ا، ترککف پ»آيی  ، هم«آتیش، ترک»تکرار  تا کف پات ترک ترک -خای باالترک آتیش می

 «تا»علِّی 

« همـین، ايـن  »جايگزينی و ارجاع پس رو ضمیر اشاری  دنیای ما همینه بخواهی نخواهی اينه!

 به مرجع دنیا

، جايگزينی و ارجاع درون متنـی پـس   «نبود»تکرار فعل  آبتون نبود، دونتون نبود، چايی و قلیونتون نبود

 «چای، قلیونآب، دون، »به مرجع پريا، هم آيی «تون»رو 

کی بتون گفت که بیاين دنیای ما، دنیـای واويـالی   

 ما

 برای اظهار تنفر« دنیا»تکرار 

 که تأکید بر کنش استا« بکنین»تکرار فعل  قلعۀ قصه تونو وابکنین، کارتونو مشکل بکنین

  

مـث ابـرای باهـار     -کردن پريـا  زار و زار گريه می

 گريه میکردن پريا

، ارجاع سنجشـی  «کردن پريا گريه می»و بند « زار»تکرار 

 «مث»تمثیلی  -و عامل ربط افزايشی

« شـون »تکرار و ارجاع درون متنی پس رو و جـايگزينی   دس زدم به شونشون که کنم روونشون

 «که»به مرجع پريا، حرف ربط علِّی 

پريا جیغ زدن، ويغ زدن، جـادو بـودن دود شـدن،    

دن، پیـر  پايین اومدن پـود شـ   -باال رفتن تار شدن

 شدن گريه شدن، جوون شدن خنده شدن

تار و پـود، جیـغ و   »آيی  ، هم«زدن، شدن»تکرار دو فعل 

پیر و جوون، گريه و خنـده، بـاال و   »، تضاد معنايی «ويغ

دود شـدن، تـار   »،  هم معنايی يا تـرادف در افعـال  «پايین

 «میوه، هسته»، رابطۀ جزء و کل «شدن

دن، سـتارۀ  انار سربسه شدن، امید شـدن يـأس شـ   

 وقتی ديدن ستاره به من اثر نداره -نحس شدن

، «ســتاره، شــدن»، تکــرار «، يــأس  امیــد»تضــاد معنــايی 

، حرف ربـط زمـانی   «من»جايگزينی و ارجاع برون متنی 

  «وقتی»

 «و»حرف ربط افزايشی  کنمکنم بازی رو تماشا میبینم و حاشا می می

ــگ نمــی شــم، از جــادو ســنگ هــاج و واج و من

 شم نمی

 «هاج و واج و منگ»آيی  ، هم«شم نمی»تکرار فعل 

، جـايگزينی  «آب و دريا»، رابطۀ جزء و کل «يکی»تکرار  ش دريای آب شد   ش تنگ شراب شد، يکی يکی

 به مرجع پريا« ش»و ارجاع درون متنی پس رو ضمیر 
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 «و»افزايشی ، حرف ربط «زد»تکرار فعل  ش کوه شد و زق زد تو آسمون تتق زد يکی

زدم -پاشـنه رو ور کشـیدم   -شرابه رو سر کشـیدم 

دويـدم و  -به دريا تر شدم، ازون ورش به در شدم

اون ور کــوه ســاز   -بــاالی کــوه رســیدم-دويــدم

دلنـگ دلنـگ! شـاد    »زدن: پای آواز مـی  زدن، هم می

 از ستم آزاد شديم-شديم

، جايگزينی «زدن، شديم کشیدم، دويدم، می»تکرار افعال 

تکـرار  « سـاز، آواز »آيـی   ، هـم «من»جاع برون متنی و ار

 «و»، حرف ربط افزايشی «دلنگ»

کلـی بـرنج تـو آب     -خورشید خانوم آفتاب کـرد 

خورشید خانوم! بفرمـايین! ازون بـاال بیـاين     -کرد:

 پايین!

 «باال و پايین»، تضاد معنايی «خورشیدخانوم»تکرار 

 

از -کـرديم آزادی رو قبلـه  -ما ظلمـو نفلـه کـرديم   

ديگـه   -شـیم  از شادی سیر نمی-وقتی خلق پا شد

تـو حـوض    -شیم ها جستیمو واجسـتیم  اسیر نمی

 سیب طال رو چیديما -نقره جستیم

کـرديم،  »، تکرار فعل «ما»جايگزينی و ارجاع برون متنی 

، حـرف ربـط   «طـال و نقـره  »آيـی   ، هم«شیم، جستیم نمی

 «از وقتی»زمانی 

 در هاچین و واچین و ورچین« چین»تکرار  ینزنجیر و ورچ-هاچین واچین

 

 های توصیفی توزیع فراوانی عوامل انسجام متن جدول. 1

 توزيع فراوانی عوامل انسجامی: ربطی .1جدول 

 جمع علّی شرطی زمانی تقابلی افزایشی انسجام ربری

 15 0 1 0 1 5 پريا

 155 33/33 00/0 33/33 00/0 00/00 درصد

 

 توزيع فراوانی عوامل انسجامی: ارجاع .9جدول 

 جمع ارجا  سنجشی ارجا  برون متنی ارجا  درون متنی انسجام ارجاعی

 31 2 2 35 پريا

 155 20/15 25/35 12/25 درصد

 

 توزيع فراوانی عوامل انسجامی: واژگانی. 1جدول 

تضاد  معنایی هم آیی هم واژگانی انسجام

 معنایی 

 و جز

 کل

 جمع جایگزینی حذف تكرار

 351 32 10 52 2 15 0 22 پريا

 155 00/12 12/0 05/00 00/1 1 10/2 50/11 درصد
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 های وجهی توزيع فراوانی ساخت. 1جدول 

 جمع امری شرطی پرسشی اخباری وجه

 120 0 3 35 120 پريا

 155 50/2 33/1 35/13 02/52 درصد

 

 انسجامی شعر پریا -تحلیل متنی. 9

دهند، در شعر پريا گونه که جداول نشان میهمان

از میان عوامـل انسـجام ربطـی، بـیش از همـه از      

%( اسـتفاده شـده   00/00عامل ربطی افزايشی بـا ) 

نقش عامل ربـط زمـانی و    ،استا بعد از افزايشی

%( برجسـته اسـتا    33/33) علِّی به طور مسـاوی 

شــاملو در محــور طــولی شــعر، از عامــل ربطــی  

%( بـه تسـاوی بهـره     00/0شرطی و تقابلی نیـز ) 

برده استا استفاده از عوامل ربطی افزايشی نشـان  

از تــالش شــاملو بــرای ايجــاد انســجام در ذهــن 

خـو  مخاطبان و تمرکز دادن ذهن پراکنده و آشفته

-نگیزشـی و تأمـل  )کودک( به معانی ا خوانندگان

ــزاره    ــذر گ ــه از رهگ ــت ک ــزی اس ــای برانگی ه

-ايدئولوژيک و گفتمان مبارزاتی شـاملو القـا مـی   

دا استفاده از عوامل ربط علِّی نیز گواه کوشش شو

شاملو برای هدايت ذهن خوانندگان بـه شـناخت   

عناصر يـا عوامـل ايجـاد نابسـامانی و ناهنجـاری      

و  دنیای انسـانی اسـت کـه از معصـومیت پريانـه     

کودکان دور گشته و با سیاهی و ظلمت اهريمنـی  

ــای بزرگســاالن  ــأس -دنی ــاه و ي  -سرشــار از گن

 درآمیخته استا

از بین انسـجام ارجـاعی، ارجـاع درون متنـی         

%( بیشترين بسـامد را داراسـت و ارجـاع    15/25)

%( در مرتبۀ بعدی قـرار داردا   25/35برون متنی )

 بۀ آخر %( در رت20/15سپس ارجاع سنجشی )

 

ــان ــرار داردا هم ــه در جــدول انســجام  ق طــور ک

 % 05/00شود، ابتدا تکرار بـا   واژگانی مشاهده می

دارای بیشترين بسامد در شعر است در متن شـعر  

ــارات   ــان و عب ــا و زار و زار »تکــرار در واژگ پري

گريه کردن آنها، شهر مردم اسـیر، صـدای زنجیـر    

غالمای اسیر، وجود ديـو در شـهر، اسـب، آزادی    

غالما، سیل شدن و جاری شـدن غالمـا، شـب و    

ظلمت، ستاره و جادو، برخاستن خلـق، رهـايی و   

اين واژگان و عبارات در  اود يافته استنم« شادی

انسجام و نگهداری شکل ذهنی شعر بسیار آشکار 

همگـی در   اهستند و در متن نقش محوری دارنـد 

کنار هم خواننده را به يک قلمرو معنـايی خـاص   

دهند؛ يعنی واژگان حول محور معنـايی   ارجاع می

تالش و حرکت برای رسیدن به آزادی و رهـايی  »

انـد کـه برخاسـته از     تنظـیم شـده  « یاز يوغ بنـدگ 

های سیاسی پنهانی شـاملو در   ترين انديشه اساسی

اش اسـتا   ورای واژگان و عبارات شعر کودکانـه 

، جـايگزينی بــا  %50/11آيـی بـا   پـس از آن،  هـم  

 %، 12/0، حـذف بـا   %1، تضاد معنايی بـا  00/12%

 %00/1و رابطه جزء و کل بـا   %10/2 معنايی باهم

 اندا  کاربرد داشته

شود که  در جدول وجه افعال نیز مشاهده می     

ــاری )  ــه اخب ــامد و   02/52وج ــترين بس %( بیش

%( کمترين درصد را دارا هسـتندا   33/1شرطی )

هـای حـرف ربـط و ارجـاع و      با مقايسۀ جـدول 
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شـود کـه ارجـاع درون     می  انسجام واژگانی ديده

%( پربسامدترين 05/00%( و تکرار )12/25متنی )

-محسـوب مـی  « پريـا »انسجامی در شـعر  عامل 

شوندا بقیۀ عوامل انسجام نیـز بـه ترتیـب ابتـدا     

%(، عامل ربط زمـانی  00/00عامل ربط افزايشی )

%(، 25/35) %(، ارجاع برون متنی33/33و علِّی )

 %(، تضـاد 00/12) %(، جـايگزينی 23/30) آيی هم

ــايی ــاع سنجشــی11/5) معن %(، 20/15) %(، ارج

 ربـط شــرطی و تقــابلی %(، عامــل 12/0)حـذف  

%( و رابطـه جـزء و   50/0) %(، هم معنايی00/0)

%( دارای بیشترين درصـد حضـور در   05/1) کل

 شعر هستندا 

غلبۀ عامل ربط افزايشی، گـرايش شـاملو را        

به پويايی در داستان و همراهـی مخاطـب را بـا    

خواهـد بـا افـزودن     دهدا او مـی  روايت نشان می

های متفاوت کنـار هـم داليـل خـويش را      گزاره

سـتیزی و دوسـتداری آزادی در ذهـن     برای ظلم

ــط   ــدا حــروف رب مخاطــب کــودک جــايگیر کن

تراشـی کنـد، مخاطـب     یلافزايشی بدون اينکه دل

ــف راوی و     ــات مختلـ ــا اطالعـ ــودک را بـ کـ

های او از اوضـاع روزگـار و خصـايص     توصیف

 اسـازد  های داسـتان خـويش آگـاه مـی     شخصیت

همراهی اين عامل با کثـرت وجـوه اخبـاری در    

شــعر، تکیــۀ شــعر را بــر ارجــاعی بــودن نشــان 

دهدا پريای شاملو با ترکیب عناصر واژگـانی   می

آيی و تضاد آفرينـی   استفاده از هم مکرر در کنار

کند، ابتدا گرايش کودک را به ضرورت  تالش می

تاییر و انتخاب وجـه مثبـت و روشـن داسـتان،     

های مثبت، مفـاهیم متعـالی و ااا    يعنی شخصیت

تقويت کند، سپس با تصويرگری از وجه تاريک 

ــابلی، ضــرورت   ــف ســاخت تق و منفــی و تعري

را در کـودک  گرايش و انتخاب به وجـه روشـن   

دنیـا مـال   »هـايی چـون    بازگو کندا تکرار جملـه 

وار بـرای   هايی نشانه گزاره« ماس، ديب گله داره

ترسیم اين فضـای پیشـگويانۀ شـاملو و تقويـت     

نیروی مقاومت و رسیدن به دنیای آرمانی استا 

آيی واژگـانی تـالش   شاملو به کمک تکرار و هم

آزاد  کند، مخاطبان خويش را از مسیر تـداعی می

ربط را بـه يکـديگر   که غالبا چیزهای مجزا و بی

( دور سازدا 00: 1252کنند )امین پور، مرتبط می

بــدين وســیله بــرای کــودکی کــه قــدم در وادی 

ــام    ــرخالف اي ــت، ب ــه اس ــرار گرفت ــوانی ق نوج

انگارد و که علت و معلول را وارونه می-کودکی

( علـت يـابی   02)همـان:   -انديشـید گسسته مـی 

يا کشف قانون علیت و ايجـاد پیونـد و   ماجراها 

 انسجام دشوار نگرددا

اســتفاده انــدک از جــايگزينی بــه ســبب آن 

داند که برای کودک اسم هر است که به خوبی می

شیء به منزلۀ خود آن شیء استا بـرای کودکـان   

بیش از قواعد زبانی و قراردادی « رئالیسم کلمات»

چندگانۀ های  بزرگساالن اهمیت داردا از نظر نقش

بیشـتر بـر نقـش    « پريـا »مورد نظر هلیـدی، شـعر   

محکم و « پريا»بینافردی تکیه داردا زبان شاملو در 

بدون اضطراب استا استفادۀ پر بسـامد از افعـال   

خبری، هرگونه گريزی را از فضـای هولنـاک بـه    

ــی    ــاممکن م ــده را ن ــوير درآم ــازدا)راک:  تص س

( و بســـامد افعـــال مضـــارع 00: 1205کارآمـــد،

اری، هنر شاملو را برای توجه مخاطب کودک اخب

به زمان حال و استمرار حاکمیت ظلمت و اطـالع  

گويانه( برای ظهور منجی  رسان آپوکالیستی )پیش
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 دهدا مخاطبان نشان میو تالشی حکومت ديوان و زنده کردن امیـد را در  

 

دختطرای  »در شعر  نگاهی به عوامل انسجام متن. 1

 «ننه دریا

 «دخترای ننه دريا»ساخت متنی و انسجامی شعر . 1جدول 

 انسجامی -ساخت متنی شعر دخترای ننه دریا

 «بود، نبود»، تضاد معنايی «يکی»تکرار  يکی بود، يکی نبود

 « نه»به قرينه لفظی  و تکرار قید نفی « بود»حذف فعل    سرود نه  ،ستاره نه

 و پـا  -گلـی  لـپ  تا دو با  -تپلی صحرا عمو

  قلو دو روحش و ريش  -کوچولو اش دست

، جـايگزينی و ارجـاع   «لپ، دسـت، پـا، ريـش   »آيی هم

-به مرجع عمـو دريـا  « ش»درون متنی پس رو ضمیر 

بـه  « ش» جايگزينی و ارجاع درون متنی پس رو ضمیر

 صحرا عمو مرجع

 «بود و باغ» کرارت  بود نشسه باغ دم -بود بسه باغو در

 دريـان  لـب » - «کـو؟  پسـرات  صـحرا  عمو»

 .پسرام

 رو پـس  یمتن درون ارجاع، جايگزينی و «پسر» تکرار

  صحرا عمو مرجع به «ت و م» ضماير

 مرجع به« ش» رو پس متنی درون ارجاعجايگزينی و  شون مزرعه سر از

  پسرا

 -زار مـرده  شـون  دل -کـار  خسـه  شـون  تن

  ترک پینه دساشون

 

 به« ش» ضمیر رو پس متنی درون ارجاعجايگزينی و 

، «پا و دست و تن» بین کل و جزء رابطه ا،پسر مرجع

 «پتی  و لخت»آيی  هم

    «نمد» تکرار  نمدی کالشون کج -نمدک لباساشون

   «تا» زمانی ربط حرف ،«سحر و شب» آيی مه  کنون گريه سحر تا شب طفلیا

 دلسوز چه و دوز دل چه که آخ – :خوننمی

 ن  خون یم

  «خوننمی» کرارت ،«سوز دل و دوز دل»آيی  هم

  -سیاس و سرد مون کومه !دريا ننه دخترای

  شماس به بعد ،خدا به اول امیدمون چش

 بـه « نمـو » رو پـس  متنـی  درون ارجاعجايگزينی و 

                 دريا ننه دخترای مرجع به «شما» و پسرا مرجع

  شدن سرد ها کوره

  شدن زرد ها سبزه 

 شدن درد ها خنده

 و خنده ،زردی و سبزه ،سردی و کوره» معنايی تضاد

 «شدن»تکرار ،«درد

 ،بیشـه  دل از -نمیـاد  گـاری  اسـبای  ۀشـیه 

 نمیاد قناری و سار چهچه -غروب

 تکرار« قناری و ساره،  شیه و گاری و اسب» آيی هم

   «نمیاد»ل فع
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 «شاهنامه»و « رستم»، هم آيی «رفت» فعل تکرار  رفت شانومه از رستم-رفت کومه از برکت

  -کنهمی بارون و جه می برق که وقتی هوا تو

  نمیاد بیرون ديگه اش رنگ به رنگ کمون

 حرف ،«رنگ به رنگ کمون، بارون، برقا، هو» آيی هم

   «که وقتی» زمانی ربط حرف ،«و» افزايشی ربط

  -غمه يخدون ،ديگه نیس شب شبا

 . تنه می تار هوا تو شب سیا عنکبوتای

  «تار و عنکبوت» کل و جزء رابطه ،«شب »تکرار

- شـه نمـی  چراغون هاشب قديم مثل آسمون

   اشک مث سردی کوچیک غصه

تمثیلـی و   -، عامل ربـط افزايشـی  «نمیشه» لفع تکرار

 « مثل و مث»ارجاع سنجشی 

 «  جای»حرف ربط تقابلی  ،«سوسو و ستاره» آيی هم  زنه یم سوسو ستاره هر جای

 «ازاااتا»زمانی  ربط حرف زنه یم هوهو که جاده شب دل تا سحر از

 «پس»حرف ربط علِّی  کجاس؟ خورشید ۀخون پس آخه

به « ش» ضمیر رو پس متنی درون ارجاعجايگزينی و     !کنیم یم نازش قهره؟  م!کنی یم وازش قفله؟

  خورشید مرجع

 تیـغ  بـه  ،نـوره  دشمن گن یم که کورم موش

     !ده ینم گردن تاريکی

       « نور و تاريکی» معنايی تضاد

 خونـه  بست شو بنديل و بار پیش وخ خیلی

  تکوند

خیلـی وخ  »حرف ربـط زمـانی    ،«بار و بنديل»آيی  هم

 «پیش

  -شهنمی شیدا و عاشق قديم مثل دل ديگه

  شهمین پیدا چیزا اونجور ديگه کتابم تو

تمثیلـی و   -، عامـل ربـط افزايشـی   «نمیشه» تکرار فعل

 «مثل»ارجاع سنجشی 

 مـرده  کنه یم کار چش تا که شده زندون دنیا

 . گور و س

 «که»، حرف ربط علِّی «مرده، گور» آيی هم

 -امیـد  حیف خدا به ؟!امیدی چه – امیدی نه

 شه یم خوبی چیز ؟!چراغی چه – چراغی نه

 خـون  همـه  ؟!سـالمی  چه -سالمی نه  -ديد

 مگه ؟!نشاطی چه – نشاطی نه  -هم ی تشنه

   -غم دهمی اش راه

غـم و  » ، تضاد معنايی«امید، چراغ، سالم، نشاط»تکرار 

 « عشق، امید، شور»آيی  ، هم«نه»تکرار  ،«شادی

 در آب از کـه  نـیس  قـديم  مثـل  ده ديگـه 

 گر شکوفه از باهارا انگار باغاش  -گرفت یم

   فتگر یم

، «گرفـت  مـی »، تکـرار فعـل  «بهار، باغ، شکوفه»آيی  هم

به مرجـع  « ش»رو  جايگزينی و ارجاع درون متنی پس

تمثیلی  -، عامل ربط افزايشی«که»ده، حرف ربط علِّی 

 «مثل»و ارجاع سنجشی 

 خـون  آب سـر   رعیـت  حاال !چشمه به آب

 بـی  رو تا چل ،آب ۀچیک چار واسه -کنه می

  ،کنه یم جون

 « چل، چهار»آيی  ، هم«آب»تکرار 
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 « و»افزايشی  ربط حرف  سوزه می شالی و پوسن یم و گندن یم نعشا

 چش هوا تو جور همون بیچاره قاتل ،دار پای

 هدوز یم

  «دار و قاتل» یآي هم

  بزنه بارون که ابره نخ تو !برادر نه

ـ  دون نشا پوک ،دراد خشکی از شالی   ه:بزن

 ه!بزن بارون اگه آخ !بزنه بارون اگه

 رابطـه  ،«بارون و ابر» آيی هم ،«بزنه بارون» بند کرارت

ی   حـرف  ،«شالی و نشا» کل و جزء ، حـرف  «کـه »علّـِ

   «اگه»ربط شرطی 

  خايم ینم پیازی پوست ازتون

  خايم ینم جهازی بقچه ،مونین بس خودتون

 درون رجـاع ، جـايگزينی و ا «خـايم نمـی » فعل تکرار

  «دريا ننه دخترای» مرجع به «تون» رو پس متنی

 « قارچین و قالی و حصیر»آيی  هم  نداريم قارچین و قالیچه ،حصیره پامون زير

    «و آباد يرونو» معنايی تضاد  شما موی شبنم کنه بادآ رو ويرونه ده

 «غم، بمونه»تکرار  بمونه جا غم خونه ن،کنو گريه بره غم

  کننمی پر سیا راز از شبو

  نمور دريای توی

  شور اشکای ريزن می

 کنن در می پر رو دريا کاسه

    «کنن دريا، پرمی»تکرار 

 

 شون پیرهن ها ، خزهشون تن عريون نیمه

 

، جـايگزينی و ارجـاع   «تـن، عريـون، پیـرهن   » يیآ هم

 به مرجع دخترای ننه دريا« شون»درون متنی 

 خـزه  ديفـار  پـای  -خـون  دريـای  دلشـون 

   کنون ضجه خونن می

 « دل خون و ضجه»آيی  هم

 و خمـس  شما وصل يه واسه هجرون صدتا

    ت!زکا

 «خمس، زکات»آيی ، هم«هجر، وصل»تضاد معنايی 

ــما   ــک ش ــا از اش ــت دري ــد و رف ــور ش  -ش

 مون از دم در دور شد و رفت  بخت

 

 ارجـاع  ، جـايگزينی و «رفـت  و شـد »ل فع دو تکرار

 عمـو  پسـرای   مرجـع  به ،«شما» رو پس متنی درون

     « و» افزايشی ربط حرف، دريا

  نريزين صحرا سر عشقو راز

 !نريزين دريا تو ،شوره تون اشک

 متنـی  درون ارجاع، جايگزينی و «نريزين» فعل تکرار

  پسرا مرجع به «تون» ضمیر رو پس

 -ده ینم دس زمین به دريا ،بشه شور آب اگه

  ده ینم پس شما به رو ما ديگه دريام ننه

 ربـط  حـرف ،  «دريا» تکرار  ،«دريا و آبشور» آيی هم

   « اگه» شرطی

  -کمه باز ،کنیم گريه داريم عمر تا اگه

  ونمغم برج شه یم دريا زنبوری پرده

، حرف ربط «تا»، حرف ربط زمانی «گريه، غم»آيی هم

  «اگه»شرطی 

 همـدم  میشـه  حشر تا ،شهمی دق تون عشق

 «ن!مو

« مون»تکرار و جايگزينی و ارجاع درون متنی پس رو 

 «تا»به مرجع پسرا، حرف ربط زمانی 
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 مـوش  مگـه  نـداره؟  مـوش  خزه ديفار مگه

  نداره گوش

 «موش»تکرار 

   کنه یم خبردار رو دريا ننه ،ديفار موش

  لجوج و لوس و دل بد کوج و کج دريا ننه

 «ننه دريا»تکرار 

 

 «تا»حرف ربط علِّی   نرسه صداشون تا – کنه یم کار در جادو

  :کنـه  یمـ  بیدار رو ابرا کشون غیه ،اشلج از

 بشکه -کشون شیهه هوا تو - سیا ابر اسبای

  آسمون بوم روی -رعد خالی

 «آسمون، رعد، ابر سیا»آيی  هم

 

 «تا»حرف ربط   خدا عرش تا میره بال موج نعره

  -زننمی فرياد خوشی از ها صخره

   :زنن یم داد آب دل از دخترا

 «زنن می»تکرار فعل 

 

 -شـماس  پـیش  مـا  دل !صحرا عمو پسرای

 ماس سر زير حقه کنین فکر نکنه

 ، بـه «شما، مـا »جايگزينی و ارجاع درون متنی پس رو 

 ترتیب به مرجع پسرای عمو دريا و دخترای ننه صحرا

 « آتش، دود»آيی  هم !دود و آتیش اين کرده

 «که»حرف ربط علِّی   باد ۀريس دل و نعره جز که فحی ،پسرا

 «هوا، برق»آيی  هم    هوا تو طبل آتیش -بال برق جمک جم

 «نه»تکرار قید نفی و « تا»حرف ربط زمانی   سرود نه ستاره نه! خدا عرش دم تا

 «جز خدا هیچی نبود»تکرار بند   !نبود هیچی خدا جز -نبود هیچی خدا جز

 

 های توصیفی توزیع فراوانی عوامل انسجام متن جدول .5-1

 توزيع فراوانی عوامل انسجامی: ربطی .7جدول 

 

 توزيع فراوانی عوامل انسجامی: واژگانی .8جدول 

 جمع علّی شرطی زمانی تقابلی افزایشی انسجام ربری

 32 2 0 2 1 1 دريا ننه دخترای

 155 50/32 25/10 50/32 50/2 21/20 درصد

 هم آیی هم انسجام واژگانی

 معنایی

 و جز معنایی تضاد

 کل

 جمع جایگزینی حذف تكرار

دخترای ننه 

 دريا

30 5 0 3 20 10 10 151 

 155 50/10 50/10 22/22 15/1 12/2 5 00/30 درصد
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 توزيع فراوانی عوامل انسجامی: ارجاع .3جدول 

 جمع سنجشی برون متنی درون متنی انسجام ارجاعی

 11 0 5 10 ننه دريا دخترای

 155 31 5 01 درصد

 

 های وجهیتوزيع فراوانی ساخت .51جدول 

 

 

 

 

 تحلیل متنی قصه دخترای ننه دریا .1-1

با مقايسۀ جدول انسجام ربطی کثـرت اسـتفاده از    

%( آشکار اسـتا ايـن   21/20ادات ربط افزايشی )

آيند که می های بلند و مرکب متن عامل بین جمله

و باعـث انسـجام مـتن     دنهست مستقل از يکديگر

شــوند، ســپس ادات ربــط زمــانی و علِّــی بــا  مــی

عامل ربط علِّـی   ادر مرتبۀ دوم قرار دارد 50/32%

دلیل وقوع يک اتفاق و پیامدهای آن را در زمـانی  

 داردا پس از آن ادات ربط شـرطی  خاص بیان می

ترديـد در  دهنـدۀ نـوعی   %( است که نشان25/10)

و پـس از آن شـاهد کاربسـت ادات     جمله اسـت 

%( هستیما با توجه بـه  50/2ربط تقابلی با بسامد )

جدول توزيـع فراوانـی انسـجام ارجـاعی، شـاهد      

درصدی ارجاع درون متنی هستیم کـه   01بازتاب 

 5) پسـرای عمـو صـحرا   »بیشترين ارجاع آنها بـه  

اسـتا ارجـاع   « بـار(  0) و دخترای ننه دريـا  بار(

را  %( است که جملـۀ پـس از خـود   31) سنجشی

مثالی عینی و ملموس برای جملۀ بعد يـا قبـل از   

دهدا در جدول انسجام واژگانی نیـز  خود قرار می

 %( در میان  55/20شود که تکرار ) مشاهده می

 

 

 

 

ديگر عوامل انسجام بیشترين فراوانی را داراسـتا  

عمـو صـحرا،   »شاعر با تکرار واژگـان و عبـارات   

باغ، پسرای عمو صحرا، لـب دريـا، دختـرای ننـه     

دريا، اشکای شـور، دريـای نمـور، غصـه، جاـد،      

مـوش، نـه امیـدی، نـه چراغـی، نـه سـالمی، نـه         

نشاطی، اگه بارون بزنه، گريه، مـوج سـرد، مـوج    

در « عبوس، ننه دريای حسود، ابر سـیا، مـوج بـال   

واقع بر حس درونی و تجربۀ خود از دنیای بیرون 

ايـن تکرارهـا    ،ديگـر عبـارت  ورزدا بـه  تأکید می

کننـدۀ نقـش انديشـگانی هسـتند، نیـز هسـتۀ        بیان

مرکزی معنايی شعر در همـین واحـدهای تکـرار    

%(، 01/32آيـی) يابـدا سـپس هـم    شونده تجلی می

ــا بســامد يکســان   حــذف و جــايگزينی هــر دو ب

 %(، رابطـه جـزء و  31/0%(، تضاد معنايی)02/10)

ی را در شــعر دارا %( بیشــترين فراوانــ52/3) کــل

هستندا در جدول وجه افعـال بـه ترتیـب بسـامد     

ــاری  ــه اخب ــی30/50) وج %(، 15/15) %(، پرسش

سـتا  %( مشـهود ا 50/1) %( و امری05/2) شرطی

د کـه بـه ترتیـب    شوها آشکار می با مقايسۀ جدول

 %(، تکرار01بیشترين بسامد به ارجاع درون متنی)

 جمع تمنایی التزامی شرطی پرسشی اخباری وجه

 155 3 0 11 11 دريا ننه دخترای

 155 50/1 05/2 15/15 30/50 درصد
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 آيی، هم%(21/20) %(، ادات ربط افزايشی55/22)

%(، 50/32) %(، ادات ربط علِّـی و زمـانی  01/32)

 %(، ادات ربـــط شـــرطی31) ارجـــاع سنجشـــی

ــايی 25/10) ــاد معنـ ــابلی 31/0) %(، تضـ %(، تقـ

 %( تعلق داردا 52/3) %(، رابطه جزء و کل50/2)

شاملو بـا تأکیـد بـر ادات ربـط علِّـی، آن را            

ساز توصیف فضايی تیره و تار و مبهم قـرار   زمینه

کـه   -دهـدا زمینـۀ شـعری دختـرای ننـه دريـا      می

بايـد بـرای    -توصیف جو خفقان و ناامیدانه است

مخاطب کودک روشن و صري، باشد؛ زيرا کودک 

ــاً ــالی و     غالب ــای خی ــدگی در دنی ــبب زن ــه س ب

دغدغــه، شــادمان اســت و رنجــی ماننــد      بــی

هـای دنیـای بزرگسـاالن    هـا و دغدغـه  محرومیت

دنیای اجتمـاعی و جـوّ   نداردا با اين حال، شاملو 

بیرونی را برخالف انتظار کودک يا نوجوان، مبهم 

ا کشـد  و بدون هیچ کورسوی امید به تصـوير مـی  

ــابراين ــین   ، چــارهبن ــا تبی ــی ي ای جــز تحلیــل علِّ

هـای چنـین اوضـاعی نـداردا غلبـۀ وجـه        چرايی

اخباری که گاه با حس پرسشگری راوی در ذهن 

و معنـا را  شود، همگامی زبـان   مخاطب همراه می

آيـی   دهدا هم نشان می« دخترای ننه دريا»در شعر 

از بیشـتر  کـه  -النظیـر  يا بـه تعبیـر ادبـی مراعـات    

رهگذر تـداعی معـانی و الفـاظ در ذهـن راوی و     

د بروز نقش بینـا فـردی نمـودار    مخاطب در فراين

بسـتر فهـم بیشـتر مخاطبـان کـودک و       -دشـو  می

ن، با کنـار  سازد، تا آن مخاطبا نوجوان را آماده می

هــای  خــانواده حلقــه هــم قــرار دادن واژگــان هــم

انسجام معنايی و مفهومی اوضاع نمايش داده شده 

هـای پرسشـی يـا     را درک کنندا در حقیقت گزاره

وجه پرسشی، اساسی برای همراه کردن و به تأمل 

واداشتن مخاطبان است و وجوه اخبـاری فـراوان   

ضـی  گیـرد، مفرو  ها شکل می که حول اين پرسش

های  است که گويا در پی پاسخ دادن به آن پرسش

هـای همراهـی بیشـتر     آيی مايـه  محوری استا هم

ذهن زودگذر و زود فراموش کودک را با موضوع 

 سازدا آشکار می

ــرای        ــاربردی ديگــر ب تکــرار از خصــايص ک

تقويت روايت و حضور همیشگی معنـا و ترسـیم   

فضای توصیف شـده اسـتا مخاطـب کـودک بـا      

تکرار، بارها به پیام محـوری و مـورد نظـر     کمک

شود که همان ناامیـدی از غیبـت    راوی کشانده می

منجی و نبود قهرمان است: جايی که برکت خـود  

ــی و   ــان ملِّـ ــت و قهرمانـ ــت داده اسـ را از دسـ

ای مانند رستم حضور ندارند تا به نیـروی   اسطوره

فشـانی   ی به جانبازو و ايمان به حقوق و منافع مل

ــدابپردا ــر  » زن ــه و پ ــین ظالمان ــیط چن ــی مح  وقت

مرج است، وقتی فضای اجتماع ايـن چنـین    و هرج

ی پیر و لجـوج و  «ننه دريا»آلود و تیره است و  مه

نابکار، دختران زيبايی و حق و عدالت و آزادی را 

در ته دريا زندانی کرده اسـت و بـه قهـر تمـام از     

عاشـقان حـق و    -« پسرای عمـو صـحرا  »رسیدن 

ــت و  ــايی و آزادیحقیق ــا    -زيب ــل آنه ــه وص ب

کنـد، يـأس تمـام وجـودش را فـرا       جلوگیری می

يأس از بهبود وضع اجتمـاعی، يـأس از    اگیرد می

برقراری عدالت، يأس از شور و هیجان و جنـبش  

 ا(12-10: 1200)پورنامداريان، « مردمان

شعری است اخبـاری  « دخترای ننه دريا» شعر     

ی همراه با افزونی و ارجاعی و بسامد وجوه اخبار

نشان از تـالش شـاعر   « افزايشی»حروف پیوندی 

برای ترسیم فضايی تیره و تار در دنیا و به تعبیری 
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زدۀ جامعه استا فضای اجتماعی تاريک و خفقان

ــم ــی و ه ــی و خويشــاوندی عناصــر درون متن آي

زنجیرۀ واژگانی در سط، عمودی شـعر حـاکی از   

رسـانی را  عروايت راوی دانای کلی است که اطال

-رسالت خويش و تنبه و تأمل را رهاورد آن مـی 

مخاطبـان خـويش را بـا زبـان      ،بدين طريـق  اداند

آمده و حاکم شده بر دنیـای  تمثیلی از اوضاع پیش

 کندامیبیرون و درون زندگی اجتماعی آگاه 

 

 گیریهبحث و نتیج

هـای حاصـل از بـازخوانی    از مقايسۀ مجموع داده

انسجام در جدول اشعار کودکانه، عناصر و عوامل 

آيـد کـه شـاملو از شـگردهای ارجـاع درون      برمی

متنی، تکرار و عامل ربط افزايشی و زمانی نسـبت  

به ديگر عوامـل انسـجام بیشـترين بهـره را بـرده      

استا بسامد درصد ارجاع درون متنـی در اشـعار   

هـای داسـتانی و   دهندۀ تکیـه بـر شخصـیت   نشان

ن و توجـه مخاطـب بـه    جلوگیری از انحراف ذه

بیرون از فضای داسـتان اسـت؛ گرچـه بـه ظـاهر      

تکرار واژگـان و عبـارات يکـی از داليـل ايجـاد      

شگردی است که بیشتر به اما  ،موسیقی متن است

رسـانی و ايجـاد تمرکـز در    تعهد شاعر در اطـالع 

مخاطب برای درک مفهوم و منظور شـاعر متکـی   

يشـی نیـز   استا استفاده از بسـامد پیونـدهای افزا  

تمايل شعر به اخبار و ارجاع و سودهی مخاطـب  

رسـاند کـه   به اطالعات مـورد نظـر شـاعر را مـی    

)حروف ربط علِّـی(   همراهی عوامل ارتباطی علِّی

با آن، به پرکردن خألهای احتمالی ذهن مخاطـب  

دا گويـا  شومفروضات مورد نظر شاعر منجر می با

ب را مخاطـ تـا  کوشد گونه اشعار میشاملو در اين

-سپاری به قرائت راوی همـه وادار سازد که با دل

ای از گمان سايهکه بی -های خويش چیزدان قصه

چونان او بینديشـند و   -من دوم خود شاملو است

های او اصالت و اعتبـار بخشـدا   به امیدها و يأس

بسامد وجوه اخباری در اشـعار کودکانـۀ شـاملو،    

ی اسـت  نشانۀ باورمندی شاعر به رسالت و تعهـد 

شعر برای اجتماع داشـته باشـدا همراهـی     دکه باي

کـه بیشـتر از    -وجوه اخبـاری بـا وجـه پرسشـی    

تـالش شـاملو را    -العارف اسـت های تجاهلگونه

برای برانگیختگی حس کنجکاوی و تحـريض بـه   

دهـدا اســتفادۀ وی از  واکـنش عـاطفی نشــان مـی   

حماسی ملـی در اشـعار    -ایهای اسطورهظرفیت

سازد؛ زيرا ش اين مدعا را تقويت میکودکانۀ خوي

های فرهنگی و ادبی گذشته چون تکیه به اندوخته

کـه دنیـای ذوق و تفکـر ايرانـی بـدان       –شاهنامه 

تواند در درک مشـترک و سـريع   می -عادت دارد

 ياريگر باشدا     

 

 منابع  

ــل ــردوسآقاگ ــان  (ا 1250) زاده، ف ــل گفتم تحلی
تهران: شـرکت انتشـارات    اچا  اول اانتقادی

 علمی و  فرهنگیا  

ا سـاختار و تأويـل مـتن   (ا 1255احمدی، بابـک ) 

 مرکزا تهران: نشر
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ــانی در  (ا »1211) ــط غیرزم ــل رب ــش عوام نق

 فصلنامۀ زبان وادبیـات فارسـی   ا«انسجام متن
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تحلیــل (ا »1213لــیال ) ،قــوامی، بدريــه و آذرنــوا
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فرخــزاد: يــک رويکــرد مــتن بنیــاد براســاس 

ارشـد  نامـۀ کارشناسـی  پايـان  اگرا دستور نقش

 دانشگاه تهراناا شناسی زبان
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Abstract 

Ahmad  shamlou has a distinguished status among the contemporary poets Due to his 

stylistic and linguistic identity, And his role in the emergence of blank verse. 

Shamlou’s success in such a formal innovation in the structure of nursery rhymes and 

the use of symbolic and allegorical childish language to inspire his intellectual and 

emotional lebenswelt, and thereby stimulation and promotion of the communal 

emotions of the audiences (both children and adults) is considerable. Using Halliday's 

approach to discover the cohesion of his texts, we can rocognise aspects of his poetic 

language, its formation quality, and it's isotopy with his nursery rhymes' meaning and 

content. Considering the importance of the issue, this descriptive-analytic study, 

based on the Functionalism theory of Halliday, tries to represent the "cohision of text" 

through investigating nursery rhymes of Shamlou. The results have shown that, 

among cohesion factors of the text in Shamlou's nursery rhymes, endophora, 

repetition, collocation, and conjunctions have the most frequency. These elements 

show the referential role of poetry and textual convergence and cohesion of nursery 

rhymes and a proof of leading the audience by him through emphasizing and 

frequency. 

 

Keywords: Ahmad shamlou, Children's Poetry, Blank verse, cohision of text, 

Halliday. 
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