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Abstract
Accurate reading, morphology and analysis of literary works from the point of view
of systematic functional linguistics and functional stylistics of Michael Halliday is
one of the most prominent and effective approaches to understanding and explaining
these texts. Functional stylistics enters into two independent areas of linguistics and
literary criticism, and it recognizes, introduces and evaluates the components of these
two subjects. In this different view, the social function of the language is often taken
into consideration, followed by the Ideational meta-functional, interpersonal, and
textual of the language of the texts being explained and interpreted. This research,
has been done by collecting, describing and somewhat statistical method, aims to
criticize and analyze poetry by Tahereh Saffarzadeh whose style influenced by trivial
meta-functional, and explain the ways in which poetic language is used. Finally, by
analyzing each of these franchises, the function of language in the form of the poet's
expressions is well understood and received.
The style of a literary work is how to use the language and the way of expression,
the elements and components of aesthetic, and the content approach and the theme as
the message of that work. Functional stylistics of Halliday is also a product of social
insight into the role of language. One of the prominent features of this method is that,
by examining this process, one can become aware of the inside world of the author,
and, in addition, try to understand the external factors; The fact that in most of the
poems of this poet, and especially in the first travel poem, reveals the true
experiences of the poet in her phrases. Saffarzadeh has used the two processes of
material and relative in her socio-political poetry, while at the same time she has
given a more descriptive and narrative sense to her own text .
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بازخوانی سرودهای از طاهره صفّارزاده با رویکردی به سبکشناسی نقشگرا
حافظ حاتمی ∗و سیّده الهام جزایری

∗∗

چکيده
بازخوانی ،ریختشناسی و تحلیل آثار ادبی از منظر زبانشناسی نظاممند نقشگرا و سبکشناسی نقشگرای مایکل هالیدی ،یکی
از رویکردهای برجسته و کارآمد در فهم و تبیین متون است .در این نگاه و خوانش ،بیشتر بهه کهارکرد اجتمهازی زبهان توجّهه
میشود و در پیِ آن فرانقشهای اندیشگانی ،بینافردی و متنیِ زبان تبیین و تفسیر میشود .سبکشناسی نقشگرا ،در دو ساحت
مستقل زبانشناسی و نقد ادبی ورود میکند و به شناخت ،معرّفی و ارزشگذاری مؤلّفههای این دو موضهو مهیپهردازد .ایهن
پژوهش که با روش توصیفی ،اسنادی ،گردآوری و تا اندازهای آماری انجام پذیرفتهاست ،با نقد و تحلیل سهرودهای از طهاهره
صفّارزاده ،تأثیرپذیری و بهرهمندی سبکی او را از فرانقشهای سهگانه و تبیین شیوههای کاربرد زبان شعریاش آشکار میکنهد.
با تجزیه و تحلیل فرانقشها و کارکرد زبان در قالب زبارتپردازیها و با رمزگهذاری فرآینهدهای ششهگانه ،ایهن نتیجهم مههم
بهدست میآید که جهان درون و بیرون شازر  -در بُرشی که با زبان از آنها صورت مهیگیهرد  -در قالهب افعهالی رمزگهذاری
میشود و در ادامه با بررسی فرآیندها و فعلها ،بهخوبی تجربههای ناب شازرانه و اندیشههای او مشخّص مهیشهود .از سهوی
دیگر ،نظام گذرایی زبان یا تعدّی ،به زنوان نشانگر مهمّ نو ادبی ،در برجستهتر کردن شگردهای شخصیتپردازیِ روایتهای
این شازر سودمند است.
کليدواژهها :شعر معاصر ،سبکشناسی ،زبانشناسی نقشگرا ،مایکل هالیدی ،طاهره صفّارزاده
 .1مقدّمه
زبانشناسی نقشگرا ،یکی از رویکردهای مهمّ و مسلّط زبهانشناسهی معاصهر اسهت کهه بها نظریههههای یاکوبسهون ( Romn
 )Jakobsonو تروبتسکوی ) (Nikolai Trubetzkoyدر حلقم زبانشناسی پراگ ) (pragueپیریهزی شهد .ایهن مکتهب
زبانی کم کم به مکاتب اروپایی دیگر راه یافت و در مکتب زبانشناسی لندن و بها فعّالیّهت نظریههپردازانهی وهون جهان فهر
) ،(John Rupert Firthیلمزلف ) ،(Louis Hjelmslevهالیدی ( (Michael Hallidayزبانشناس مشهور انگلیسی و
دیگران به دستاوردهای جدیدی دستیافت .زبانشناسی نقشگرا با ارائم نظریههای کاربردی مختلهف وهون الگهوی نقشهگرای
هالیدی ،به نقد و بررسی متون پرداخت .اندیشههای نظریهپردازان این نگرة زبانی نیز مکمل هم بودند که تأثیر آرای فِهر

بهر

نظریم دستوری سیستمی -نقشگرای هالیدی ،یکی از نمونههای این رابطم دوسویه بود.
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زبانشناسی نقشگرا ،با تحلیل زبان متون و بهویژه متون ادبی ،راه را بهرای سهبکشناسهی نقشهگرا بهاز کهرد« .پهیش از هههور
رویکردهای زبانشناسانه و مخصوصاً زبانشناسی نقشگرا ،تحلیلهای صورتگرایی میداندار بررسیهای سبکی محسوب مهیشهد.
تحوّالت زبانشناسی قرن نوزدهم و بیستم در زرصم مطالعات زبانی ،مطالعات سهبکی را بهه جانهب خهود کشهاند و شهاخهههای
مختلف سبکشناسی مبتنی بر مطالعات زبانشناسانه را به وجهود آورد .زبهانشناسهی نقشهگرا را یکهی از رویکردههای نظهری در
زبانشناسی میدانند که در برابر زبانشناسی صورتگرا قرار میگیرد .یکی از نگرههای زبانشناسی نقشهگرا -کهه در دوران معاصهر
توانستهاست بهخوبی از تحلیل متون برآید -همین الگوی نقشگرای مایکل هالیدی است» (آقا گلزاده.)2 :1384 ،
 .1.1بيان مسئله
یکی از مؤلّفههای شاخص سبکِ یک اثر ،وگونگی بهرهمندی صهاحب آن از زبهان و دیگهر امکانهات و همچنهین حاصهل
گزینشهایی از گنجینههای زبانی موجود و هرفیّتهای ناشناخته و غیررایج است .طبیعتاً ذوق ادبی و ذهن جسهتوجهوگر در
این زمینه ،نقش بسزایی دارد .بنابر این ،سبک خالق اثر ،بازتاب نگاه خاص به جهان درون و بیرون اسهت کهه در بیهان متجلّهی
میشود؛ به دنبال آن ،هنرمندان نواندیش ،معموالً زبانی تازه برای انتقال مفاهیم ذهنی به کار میگیرند .بهه ایهن ترتیهب ،سهبک
محصولِ گزینش خاصّ زبانی است .در این میان ،هنرمند صاحب سبک ،هویّت خهاصّ زبهانی دارد کهه آن را در اثهر مهنعک
میکند .معموالً در تعاریفی که از سبک ارائه شده ،زبان ،زنصر اصهلی اسهت و بررسهی زبهان آثهار ادبهی ،رهیهافتی بهه سهبک
نهادینهشدة آن آثار قلمداد میشود.
ی آثار ادبی ،در گذر زمهان بها پراکنهدگی و گسهترش و طهرح مباحها و مطالعهات
به طور کلّی ارزیابی های گذشته و سنت ِ
میانرشتهای و به زبارتی کشیدهشدن پای زلوم به ساحت یکیگر بهویژه فلسفه و زبانشناسی ،رفتهرفته پایههای زلمی بهه نهام
سبکشناسی را استوارتر کرد و در دورة معاصر سبکشناسی در کنار شاخههایی وون زبهانشناسهی ،نقهد ادبهی و ماننهد آن در
قالب حوزهای کاربردی در تحلیل و تفسیر متون ،کارآیی برجستهای پیدا کرد.
سبکشناسی -که در آغاز کار ،سخت در پیوند با بالغت ،موسیقی ،خطابه ،ایدئولوژی و محور فکهری و ماننهد آن مطهرح
بود -کم کم به حوزة زبانشناسی روی آورد و با پیشرفت رویکردهای زبانشناختی در سدّههای نهوزدهم و بیسهتم ،در شهکلی
تازه آشکار شد .برای همین است که معموالً تعریف سبک هم امروزه ،یکی از دشوارترین موضوزات وابسته به سهبکشناسهی
به حساب می آید .بر این اساس ،ارائم توصیفی کامل و جامع از سبکشناسی منوط به بیان مشخّصات و مختصات کامل سهبک
است[ .اهل ادب و پژوهشگران] یکی از زامترین معانی سبک را نحوة بیان ذکر کردهانهد (�شمیسها .)29 :1373 ،اگهر نحهوة
بیان را در معنای همان زبارتپردازیهای زبانی شازر یا نویسنده فرض کنیم ،سبک و سبکشناسی خواه ناخواه ،به حوزة زبان
و زلم و مطالعم زبانی ،یعنی زبانشناسی ،وارد میشود.
 .2.1پيشينه و ضرورت تحقيق
پژوهش های فراوان و ارزشمندی در حوزة سبکشناسی ،شعر معاصر و سرودههای طاهره صفّارزاده انجهام شهدهاسهت؛ از
سوی دیگر ،با وجود تازگی موضو سبکشناسی و زبانشناسی نقشگرا ،در این زمینه نیز پژوهشهایی صورت گرفتهاست:

کتاب «به سوی زبانشناسی شعر ،رهیافتی نقشگرا» ،مهران مهاجر ،محمّد نبوی ،نشر مرکز ( .)1374در کتاب سبکشناسهی
(نظریهها ،رویکردها و روشها) از محمود فتوحی و کلیات سبکشناسی از سیروس شمیسا ،سهبکشناسهی نقشهگرا بههمنزلهم
رویکرد سبکشناسی نو بررسی شدهاست.
مقاالتی نیز به شرح زیر واپ شدهاست:
«تحلیل انسجام و پیوستگی در غزلی از حافظ با رویکرد زبانشناسی نقشگرا» تقی پورنامهداریان و طهاهره ایشهانی ،مجلهم
دانشکدة ادبیات و زلوم انسانی دانشگاه خوارزمی ،دوره دوم ،شماره ،12صص -7ا ،43بهار(.)1389

«درآمدی به شعرشناسی نقشگرا (رویکرد زبان شناختی)» ،زلیرضا خانجان و زهرا میرزا ،مجلم پژوهشی زبهان و ادبیهات
فارسی ،شمارة هفتم ،صص ،)101- 83پاییز و زمستان(.)1385

بازخوانی سرودهای از طاهره صفارزاده با رویکردی به سبکشناسی نقشگرا 103 /

«سبکشناسی رمان وراغها را من خاموش میکنم با رویکرد نقشگرایی هالیدی» فائزه وزیرنژاد ،ادبپژوهی ،شهماره  7و،8
بهار وتابستان ،صص.)1388( ،77-52
«تحلیل سبکشناختی شعر اخوان (آنگاه پ

از تندر)» مصطفی زاصی و محسن نوبخت ،مجلم پژوهشگاه زلوم انسهانی و

مطالعات فرهنگی ،سال دوم ،شماره دوم ،صص ،98-69پاییز و زمستان(.)1390
«بررسی ویژگیهای سبکی کشفالمحجوب با رویکرد نظریم انتقهادی در وهارووب دسهتور نقشهگرای هالیهدی» ،فاطمهه
مجیدی ،هادی یاوری و زهره قدوسی ،پژوهشهای ادب زرفانی ،سال هشتم ،شمارة دوم ،پیاپی ،27صهص ،123-156پهاییز و
زمستان(.)1393
«بررسی و تحلیل فرآیندهای فرانقش اندیشگانی در شعر کسی مثل ههی که

نیسهت ،فهروغ فرخهزاد در وهارووب نقشهگرای

هالیدی» ،مژگان صفایی ،محمّدرضا زادل و محمود رمضانزاده ،شعرپژوهی (بوستان ادب) سال نهم ،تابستان ،شماره.)1390( 2
الگوی نقشگرای هالیدی که الگویی نو در تفسیر و تبیین متون است ،با به دست دادن الگویی همگهانی در بررسهی زبهان و بها
قالبگذاری آن بر نوشته ،به نتایج حاصل از دادههایی ازپیشمهیّا میرسد؛ زالوه بر آن قصد تحلیلگهر نقشهگرا از بررسهی زناصهر
دستوری ،نقشی و معنایی ،بیشتر توضیح نقش «معنایی» آنهاست و صورتهای زبانی یا فرانقش اندیشگانی دربردارنهدة تجربیهات
فرد از جهان درون و بیرون است .فرانقش بینافردی تعامل و مشارکت فرد با جهان بیرون را شامل مهیشهود و فهرانقش متنهی نیهز
جایگاه حضور دو نقش پیشگفته است که زبارتپردازیهای شازر یا نویسنده را در بر میگیرد .از طرف دیگر ،طاهره صهفّارزاده،
نویسنده ،مترجم ،محقق و از شازران نواندیش و صاحبسبک معاصر است که به دلیل مطالعات و تحقیقات ادبهی در زمینهم شهعر
امروز به معرّفی زبان و سبک جدیدی از شعر با نام «شعر طنین» توفیق یافهت؛ زمزمههای روشهنفکرانهه کهه بهیدغدغهم وزن ،بها
استعارهای روشن ،حرکتی در ذهن خواننده میآغازد .در این پژوهش با کاربست الگوی نقشگرای هالیدی بر شعری از صهفّارزاده،
سعی بر نشان دادن قابلیتهای نقشگرای هالیدی و شناخت سبک و گزینشهای ادبی این شازر معروف است.
 .2بحث و درآمد
 .1.2سبکشناسی نقشگرای هاليدی
هالیدی با ارائم الگوی نقشگرا  -که با زنوان دستور سیستمی  -نقشی یا دستور نظاممنهد هالیهدی شهناخته مهیشهود  -در پهی
بررسی زبان در بافت اجتمازی برآمد .در حقیقت رویکرد وی نوزی جامعهشناسی زبان است .او در دستور نظاممند خهود ،سهه
نقش اجتمازی از زبان مطرح میکند و زبان متون را بر اساس این سه نقش تجزیه و تحلیل میکند .به نظر وی نقشهای زبان،
همان معناهای زبان در بافتهای موقعیتی گوناگوناند .سه نقشِ او زبارتاند از :نقش اندیشگانی ،نقش بینافردی و نقش متنی؛
هر یک از این نقشها ملزومات و سازکاری خاص دارند؛ به معنای دیگر  ،ههر نقهش زبهانی دارای یهک سهاختار اسهت کهه از
مجموزهای زیرساخت به وجود آمده است .زمدة توجّه هالیدی بر دستور زبان اسهت .بها مدّاقهه در دسهتور زبهان یهک مهتن و
کاربست نقشهای پیشگفته و در نهایت فراوانی هر ساخت -کهه در صهورتهها و زبهارتپهردازیههای شهازر رمهزگهذاری
شدهاست -به معنایی از آن متن دست مییابیم؛ معنایی که با در نظر گرفتن موقعیت یا زمینم همان بافت حاصل میشهود .بنهابر
این ،هدف مفسّر و منتقد از بررسی ساختهای زبانی رسیدن به معناست.
مطالعم بافت ،یکی از اساسیتهرین ویژگهی زبهانشناسهی نقشگراسهت .بهافتی کهه در زبهانشناسهی نقشهگرا بهه دنبهال آن
سبکشناسی نقشگرا مطرح میشود ،حوزة مطالعه و بررسی خود را از سطح جمله به سطح متن و باالتر از آن مهیکشهاند .بهر
این اساس «نقشگرایی (در بررسی زبان) رویکردی است که میکوشد تا زبان را نه تنها در درون خهود و بهه طهور ذاتهی و بهر
حسب امکانات صوری توضیح دهد؛ بلکه در تالش است تا رابطهاش را با نظامهای بزرگتری-که آن را در خود جا دادهانهد-
مطالعه کند؛ خواه این نظامهای بزرگتر را «فرهنگ» بنامیم ،خواه «نظامهای اجتمازی» یا «نظامهای ازتقادی» یا ویز دیگر .نکتم
شایان ذکر این است که دخالت تحلیلگر در این بررسی به نوزی تقلیل مییابد؛ به معنای دیگر« ،تعابیر و تفاسیر حاصل بیشهتر
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متکّی به روش زلمی دادههای زبان شناختی است تا تفسیر شخصی مفّسر یا تحلیلگر» (آقاگلزاده.)2 :1384 ،
تجربم افراد و جوامع ،در زبانی که به صورت مجموزههای انگارهها به کار میبرند ،به صورت رمز درمیآید و به دنبال آن،
زبان درک و دریافت افراد ،تجربه را سازماندهی میکند و در نهایت وگونگی نگرش را نسبت به جهان رقم مهیزنهد .هنگهام
گفتوگو با دیگران ،از تجربیات دربارة جهان (خواه جهان خارج ،اشیا ،حواد  ،وگونگی و کیفیتها و خواه در بهارة جههان
درون ،اندیشهها ،ازتقادات و احساسات) سخن میگوییم و در واقع از فرانقش اندیشگانی یا تجربهی زبهان اسهتفاده مهیکنهیم.
پیآمد برشی که زبان در پیوستار جهان میزند ،این است که جهان هنگامی که در زبان بازمیتابد ،به صورت پدیدههای متمایز
مرزمند درمیآید .به واسطم این زملِ زبان ،پیوستار جهان به سه بخش زام تقسیم میشود:
 فرآیند که ناهر است بر یک رخداد ،یک کنش ،یک حالت ،یک فرآیند احساسی ،گفتاری یا وجودی؛ مشارکین فرآیند که زناصر دستاندرکار فرآیند را در بر میگیرند و حهول محهور فرآینهد زمهل مهیکننهد .ایهن زناصهرمیتوانند یا زامل فرآیند باشند ،یا فرآیند بر آنها ازمال شود ،یا آنکه از فرآیند بهرهمند شوند.
 زناصر پیرامونیِ فرآیند زناصریاند که زمان و مکان و شیوه زمل و وسایل و اسباب و شرایط فرآیند را رقم میزنند .تهااینجا ،تشریح کلّی ساخت اندیشگانی هدف بودهاست ،امّا آنچه در این ساخت قرار است به تجزیه و تحلیهل سهبکی بینجامهد،
بهویژه در زنصر فرآیند متمرکز شدهاست .در اصل زبانشناسی نقشگرای نظاممند «به جای بحا دربارة «فعل» مفهومی بهه نهام
«فرآیند» را مطرح میکند .زمل انتقال ایده به فرآیندهای زبانی ،همان جریانی است که یک مفهوم در زبان ،بازتهاب مهییابهد و
به یک شکل لفّاهی درمیآید و رمزگذاری میشود؛ به زبان سادهتر روند قرار گرفتن جهان و امور در صورتهای زبانی است.
پ

هر بند ،بازنمود یک مفهوم زبانی است و از این رو بند دستوری برای سبکشناس پایم بررسی و واحد تحلیل مهتن اسهت

(←فتوحی.)149 :1391 ،

جدول شمارة ( )1انواع فرآیند
فرآیندهای اصلی

فرآیندهای فرعی

مادّی()material

رفتاری()behavioral

ذهنی()mental

کالمی()verbal

رابطهای()relational

وجودی ()existential

کارکرد فرآیند

مشارکين فرآیند

نمونة فرآیند

مادّی؛ انجام کار فيزیکی

کنشگر

دویدن

رخدادن واقعه؛

کنشپذیر

گرفتن

ذهنی؛ امور ذهنی ،احساسی و

مدرِک (حسگر)

میدانم

ادراکی؛

پدیده یا نمود

میفهمم

رابطهای؛ هستی و رابطة بين پدیدهها؛

حامل

شدن

محمول (صفت)

داشتن

رفتاری؛ حامل رفتارهای فيزیکی و

رفتارگر

گریهکردن

روانی؛

دریافتکننده

خوابيدن

کالمی؛ افعالی که بر سخنپردازی

گوینده

گفتن

داللت دارند.

دریافتکننده

اظهار کردن

وجودی؛ موجودیت یا نيستی؛

موجود

هست
نيست
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در زمل نقد و بررسی سبکی هر یک از ساختهای مهذکور ،برآینهدی حاصهل مهیشهود؛ بهه زبهارت دیگهر ،در سهاخت
اندیشگانی بررسی بسامد فرآیندها قرار است به جهانبینی شازر یا نویسنده راه پیدا کنند .بنابراین ،بررسی نقش اندیشهگانی در
زبانشناسی نقشگرای نظاممند برای بررسی نگرش نویسنده و نو گزینش سبکی وی کارآیی زیادی دارد .په
تحلیلگر پ

بههطهور کلّهی،

از استخراج فرآیندها و بررسی میزان فراوانی هر کدام از آنها ،در پی پاسخ به پرسشهای بنیهادی اسهت .بررسهی

فرآیندهای فعلی ،امکان بازشناسی نحوة بازتاب امور را در ذهن بیشتر فراهم میکند .وقتی بندها و جملههای متن را بر اسهاس
این فرآیندها تجزیه و تحلیل کنیم ،نقش اصلی زبان در متن و شیوة تفکّر و نو نگرش نویسنده به جههان و پدیهدههها روشهن
میشود .بسامد هر یک از شش فرآیند در متن نشان میدهد :مؤلّف وه نو تجربههای دارد؟ بهه زبهارتی سهبک بیشهتر ههرف
اندیشیدن و فرآیندهای اندیشگانی است تا فرآیندهای مادّی یا شناختی و رفتاری؟ نحوة مواجهه نویسنده با جهان و پدیهدههها
وگونه است؟ ذهنی یا مادّی؟ این روش برای شناخت شخصیت و ذهنیت گوینده و نویسنده بسیار کارآمد است.
همانگونه که در جدول فوق مشاهده مهی شهود ،فرآینهد مهادّی ،فرآینهدی اسهت ،کهه در آن زملهی انجهام ،رخهدادی شهکل یها
اثری پذیرفته میشود .در این فرآیند با توجّه به نو «فعل الزم» یا «فعل متعدّی» تعداد مشارکین متغیّر است .در «فعهل الزم» تنهها یهک
مشارک؛ یعنی «کنشگر» وجود دارد( .دویدن و  )...در «فعل متعدّی» زنصر دیگری به نام «کنشپذیر» وارد فرآیند مهیشهود( .آزمهایش
کردن  )...در فرآیندهای مادّی نمونههای متفاوتی مانند اتفّاق افتادن ،ساختن ،آمدن ،گرفتن ،قسمت کردن و ...وجود دارد.
فرآیند ذهنی اندکی با فرآیند مادّی متفاوت است .در این فرآیند ،سخن از زمل یا رخدادی فیزیکی نیست؛ بلکه سهخن در
مورد افکار ،احساسات و ادراکات است .این فرآیند لزوماً دو شرکتکننده دارد :الف) موجودی که «فکر میکند ،میاندیشد یها
ادراک میکند» که مُدرِک نامیده میشود و آنچه ،درک ،احساس یا ادراک میگردد ،آن را پدیده یا نمود میگوینهد؛ بهه زبهارت
دیگر فرآیند ذهنی مربوط به افعال ،حسّی است .افعال مصادری وون فکرکردن ،دوستداشتن ،تصوّر کهردن ،خواسهتن ،دیهدن
و ...جزء این فرآیند به شمار میآیند .در فرآیند ذهنی ،الزاماً کاری انجام نمیپذیرد؛ بلکه حادثهای در جهان درون و ذهن اتفّاق
میافتد .در این فرآیند ،مدرک میتواند موجودی دارای شعور باشد ،یا آن را دارای شعور بپنهداریم .حسهگر (مهدرک) باشهعور
پنداشته شده ،که احساس ،اندیشه و ادراک دارد .پدیده ،آنچه احساس و ادراک میشود یا به آن اندیشیده میشود.
فرآیند رابطهای ،بر هستی و رابطم بین پدیدهها از طریق فعل (است و بود) داللت دارد .کسی یا ویزی را کهه خصوصهیت
ویژهای داشتهباشد (حامل) و ویژگی منتسب به حامل را (محمول) مینامند .فرآیند رابطهای میتواند دو نهو متفهاوت وصهفی
(اسنادی) و شناسایی (هویّتی) داشتهباشد .در نو وصفی یک ویژگی -که ممکن است کیفیت ،زمان ،مکان و دارایی باشد -بهه
ویزی نسبت داده می شود .این ویژگی با افعال ربطی (بود ،شد ،داشت ،شبیه بودن ،به نظرآمدن ،به نظررسهیدن) بهه حامهل یها
دارنده نسبت داده میشود .در فرآیند شناسایی (هویّتی) پدیدهای ،پدیدة دیگری را میشناساند ،یا یک مدخل ،مدخل دیگهر را
توضیح میدهد .سکوت سرشار از ناگفتههاست.
فرآیند رفتاری ،دربرگیرندة رفتارهای روانشناختی -فیزیکی است .خوابیدن ،سرفهکردن ،لبخند زدن و مانند آن .این فرآیند یهک
مشارک به نام (رفتارگر) دارد .در حقیقت ،فرآیند رفتاری ،حدّ فاصل دو فرآیند ذهنی و مادّی قرار دارد؛ مهثالً در مقابهل فرآینهد ذهنهیِ
دیدن ،فرآیند رفتاری نگاهکردن است یا در مقابل فرآیند ذهنیِ شنیدن ،فرآیند رفتاری گوشکردن وجود دارد.
فرآیند کالمی ،با افعال گفتن ،بیانکردن ،اههارکردن و ...سروکار دارد .در این فرآیند با دو مشهارک روبههرو هسهتیم؛ آنکهه
میگوید (گوینده) آنکه مورد خطاب ،واقع میشود (مخاطب یا دریافتکننده).
فرآیند وجودی ،از هستی یا نیستی پدیدهای سخن میگوید .مشارک این فرآیند -که از هستی یا نیستی آن سخن مهیرود-
(موجود) نامیده میشود .فرآیندی که وجود یا واقع شدن ویزی را نشان میدهد ،بین دو فرآیند مادّی و رابطهای قرار میگیرد.
افعال بودن ،وجود داشتن ،واقع یا هاهر شدن ،باقی ماندن و ...نمایانگر این فرآیندند.
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در ساخت اندیشگانی یا تجربی زالوه بر فرآیندها و مشارکین فرآیندها ،زناصر دیگری نیز وجود دارند که با بررسهی آنهها
سرانجام الیم اندیشگانی سبک تحقق پیدا میکند .به این سازهها زناصر پیرامونی فرآیند گفته مهیشهود .زناصهری کهه زمهان و
مکان و شیوة زمل و شرایط فرآیند را رقم میزنند .در سادهترین و سطحیترین الیه ،همان زبان منعک کنندة دیدگاه ما دربارة
جهان است که میتواند شامل رخداد باشد؛ یعنی (فعل) ،اشیا (اسامی) یا به اسامی ویزی یعنی (صهفت) نسهبت داده شهود یها
نشان دهندة جزئیات وگونگی حواد

در زمان ،مکان یا حالت خاصّهی باشهد (←مههاجر و نبهوی 40 : 1374 ،و آقاگهلزاده،

 .)3: 1384حضور این زناصر ،اختیاری نیست و به گونههای زمانی -مکانی ،کیفیّت ،سبب ،همراهی ،موضهو و نقهش تقسهیم
میشوند و معموالً همراه با حرف اضافه و به صورت گروههای اضافی و قید در بند هاهر میشوند .همانگونه که اشاره شد بها
دقّت در فرآیندهای مطرح در الگوی نقشگرای هالیدی ،متوجّه همپوشانی بعضی از فرآیندها با یکدیگر میشویم که این نکتهه
گرهی در کار تحلیل ایجاد میکند؛ برای مثال ،نمیتوان تفاوت زیادی بین فرآیند مادّی و رفتاری در نظر گرفت .زالوه بر این،
گویا این ساخت (ساخت اندیشگانی) ،در کار بررسی متون روایی و داستانی نسبت به متون شعری ،کهاربرد بهتهر و مفیهدتری
داشته باشد؛ زیرا در شعر با کاربرد مجازی زبان با بهکارگیری نماد ،استعاره ،کنایه و ...سر و کار داریم و این خود موجب تکثّر
معنایی میشود و انطباق فرآیندها را بر معنای قطعی آنها دشوار میکند.
 .3تحليل سرودهها بر اساس سبکشناسی نقشگرای هاليدی
شعر سفر اوّل از مجموزم (طنین درلتا)
بوی سوختن /بوی زود /بوی زود را شنیده بودم/
بوی سوختن استخوان و زود را /نه/
این خانه وقدر شبیه قلعه است/
یک سوی رودخانه و سه سوی دیوار/
در شهر شما زجیب قلعه فراوان است/
آوا /سوختن هیزم را دیده بودم/
سوختن هیزم و اسکلت انسان را /نه!/
دودها دو پله یکی /باال میروند/
آسانسور طبقم دوم ،شب از کار افتاده است/
زندگی تکرار نگاه آسانسوروی است/
باال /پایین /باال /پایین/
این مُرده نزد برهمنان ازتراف کرده بود/
ازتراف این مُرده ،نزد برهمنان وه بود؟/
خیره شدن ،به دستهای خبّازان شاید!/
تجاوز به ساحت یک قرص نان شاید!/
دیروز بر دوش آدمی ارابّهای دیدم/
بارش مهاراجه و بانو/
گفتم :وحده ال اله اال هو/
پسر روی جنازة پدرش ،آتش میگذارد و برهمن /دزا میخواند/
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برهمنان ورا منتر را برای وفور غله نمیکارند؟/
بوی استخوان /بوی زود/
ازتراف آن مرده نزد برهمنان وه بود؟/
در قبرستان پاهایم از شانههای زمویم آویزان بود/
میان وادریهایِ سیاهپوش گردش کردیم/
تشنه بودیم ،کولیها مشک آب را دریغ میکردند/
بوی قهوه میآمد ،بوی قلیان ،به من قاقا دادند/
مادر میسیز هارمز که مُرد ،میسیز هارمز ،گفت/:
آدم در مرگ مادرش/
هی باید کارت بنویسد ،هی تلفون جواب دهد/
من قاقا را روی قالی پرتاب کردم/
دیروز مجسمه لرد کرزون را در کلکته فرود آوردند/
فردا من به کووهای بر میگردم که وهارده سالگی میان آن/
ایستادم /و قلبم را به همراه شب نامهای /به جوانی دوورخه سوار تقدیم کردم/
ارتعاش انگشتانم /تا سه کووه دورتر /در جیبهای ارمکم ادامه داشت/
مادر ویلیامز ،دلتنگ نقّاشیهای شهرش پورتوریکو بود/
من به سوی کاهگل خانهای میروم که سر راه کویر/
ایستاده است /نقشم کویر را نظربازان  1907هم تصرّف نکردند/
جدول شماره ( )2فرآیندهای ششگانه در شعر سفر اوّل
انواع فرآیند

تعداد فرآیند

بسامد فرآیند

مادّی

14

45 . 16

ذهنی

--

-

رابطهای

8

25 . 81

رفتاری

9

19 . 35

کالمی

2

6 . 45

وجودی

1

3 . 23

مجموع

31

100

این جدول شامل فرآیندهای ششگانه است که در ساخت اندیشگانی ،زنصر کانون تحلیل به حساب مهیآینهد .فرآینهدهای
مستخرج ،شامل فرآیند افعال محذوف اشعار نیز هست.
جدول شماره ( )3زناصر پیرامونی فرآیند شعر سفر اوّل
عناصر زمانی
دیروز /فردا  /دورتر

عناصر مکانی
خانه /رودخانه /قلعه /قبرستان /کوچه /پورتوریکو /کویر /کلکته
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 .1.3تحليل نمونههای فرآیند
فرآیند مادّی؛ دودها دو پله ،یکی باال میروند.
کنشگر

پسر به روی جنازة پدرش آتش

کنشپذیر فرآیند مادّی

کنشگر

فرآیند مادّی

کنشگر

فرآیند ذهنی؛ من سوختن هیزم را دیده بودم.
پدیده

حسگر

حسگر

فرآیند رابطهای؛ ازتراف ،این مرده ،نزد برهمنان وه بود؟

حامل

فرآیند رابطهای

حامل

محمول

فرآیند رابطهای

] ازتراف این مرده[ خیره شدن به دستهای خبّازان شاید

فرآیند رفتاری

رفتارگر

فرآیند رفتاری

در قبرستان پاهایم ازشانههای زمویم آویزان بود

فرآیند رفتاری

فرآیند کالمی؛ ] من[ گفتم :وحده ال اله اال هو
گوینده فرآیند کالمی

محمول فرآیند رابطهای

حامل

] من[ در وهاردهسالگی میان آن ایستادهام
رفتارگر

پدیده

فرآیند ذهنی

ارتعاشات انگشتانم ،در جیب ارمکم ادامه داشت.

فرآیند رابطهای

فرآیند رفتاری؛ ] من[ بوی زود را شنیده بودم
رفتارگر

فرآیند مادّی

این خانه وقدر شبیه قلعه است.

مادر ویلیامز دلتنگ نقّاشیهای شهرش بود.
محمول

کنشپذیر

آوردند.

من دیروز بر دوش آدمی ارابّهای دیدم.

فرآیند ذهنی

محمول حامل

فرآیند مادّی

] آنها[ دیروز ،مجسمم لوردکروزون را پایین

ما میان وادریهای سیاهپوش ،گردش کردیم.
کنشگر

کنشپذیر

میگذارد.

رفتارگر

فرآیند رفتاری

میسیز هارمز گفت :آدم در مرگ مادرش باید کارت بنویسد.

گفته

گوینده فرآیند کالمی

گفته

فرآیند وجودی؛ در شهر شما زجیب قلعه فراوان است.
فرآیند وجودی
یکی از مهمترین زناصر پیرامونی فرآیند ،زناصر زمانی و مکانیاند که مکان و زمان تحقق فرآیندها را در بر میگیرند و در
تحلیل محتوای شعر نقش برجستهای دارند .این زناصر بر اساس تقابل و تشابه در ساخت معنایی شعر ،نیاز بهه تأمّهل بیشهتری
دارند .زنصر پیرامونیِ وگونگی -که در اصل بیانگر مشابهتهای جاری در بطن شهعر اسهت -در شهناخت کیفیهت رویهدادها
مؤثّر واقع میشود.
 .2.3تحليل بسامد فرآیندها
در زبانشناسی نقشگرا ،صورتها و ساختارهای زبانی سازندة متن ،به تناسب بافت و معنا تعبیر میشوند و تغییر مییابنهد.
بر این اساس ،هر صورت زبانیِ منتخب ،درصدد القا و ارسال معنایی خاص است .در نتیجه ،بسامد ساختارهای زبهانی در اثهر
یک شازر و نویسنده زالوه بر موضوزیت سبکی ،با معنایی که هدف و پیام پدیدآورنده است ،بیشتر گره میخورد .با توجّه بهه
این مطالب ،باهمآییِ وند مؤلّفه در ساخت اندیشگانی ،مسیر تحلیل سبکی را روشنتر میکنهد؛ یعنهی معنها ،انتخهاب (منظهور
انتخابهای زبانی شازر است) ساختارهای زبانی و بسامد ساختارهای زبانی را در بر میگیرد.
 .4نظام گذرایی یا تعدّی ()Transitivity system
نخستین نکتهای که در برخورد با ساخت اندیشگانیِ مطرح در نقشگرایی هالیدی به وشم میخورد ،نظهام گهذرایی یها تعهدّی
است .در اینجا ذکر نکاتی دربارة نظام گذرایی ضروری است که جایگاه تحقق ساخت اندیشگانی در الیم دسهتوری-واژگهانی
زبان است« .نظام گذرایی ،مکانیسم بیان فرانقش اندیشگانی تجربی در زبان است .درحقیقت ،گهذرایی در دسهتور نقشهگرا بهه
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شیوة بازنمایی انوا فرآیندها و معانی ،در جمله اطالق می شود» (سیمپسون ،2004 ،نقل از آقا گلزاده . )68 :1390 ،ازمهال و
رفتارهای زبانی ما در یک موقعیت ،رسانندة معانی خاصّی است .این معانی قالببندیشده در زبارتهای زبانی باید در نظامی
زبانی پرداخته شود .در فرانقش اندیشگانی این کارکرد زبان در نظام گذرایی زمل میکند؛ پ

این گذرایی به سیسهتم زبهانی-

که برای خلق معانی اندیشگانی و تجربی به کار برده میشود -اشاره دارد؛ [گروهی از معانی که] مربهوط مهیشهوند بهه اینکهه
وگونه اشخاص و ازمال در یک موقعیت در زبان کدبندی میشوند ( .)Ryder, 2006: 40همهانگونهه کهه از ایهن مطالهب
استنباط میشود ،ساختار تعدّی در حقیقت دربرگیرندة فرآیند ،مشارکین فرآیند و زناصر پیرامونی است؛ زیرا ساختار تعدّی نیز
برای زنصری که فرآیند را بازنمایی میکند ،نقش کانونی ایفا میکند« .گذرایی همچنین به زنوان مجموزه اختیاراتی اسهت کهه
به موجب آن گوینده تجربیاتش را از فرآیندهای جهان بیرون و جهان درون خودآگاهش به همهراه مشهارکین ایهن فرآینهدها و
شرایط مُالزم آنها کدبندی میکند» (.)Kittrell, 2013: 34
از آنجایی که هر فرآیندی معنایی را درون خود دارد و نیز القاکنندة اندیشهای اسهت ،از بسهامد فرآینهدهای یهک شاخصهه
سبکی به حساب میآید؛ زیرا انتخابی از گزینههای متعدد و متنوّ است .به زبارت دیگر ،فرآیند انتخابشده در تقابل با دیگهر
فرآیندهایی است که میتوانستهاند انتخاب شوند.
 .5تحليل فرآیندهای سفر اوّل
نقش فرآیندها در دریافت معنای شعر بهخوبی مشهود است .فراوانی باالی فرآیند رابطهای -رفتاری نشان میدهد که شهازر در
کنار توصیف پدیدهها ،گویی در صحنه حضور دارد که ونهین تنشهی را در قالهب افعهال (بسهترهای کهارکرد فرآینهدها) بیهان
کردهاست .در شعر سفر اوّل ،فرآیندهای رابطهای فراوان است( .مثل این خانه وقدر شبیه قلعه است یا ازتهراف آن مهرده نهزد
برهمنان وه بود؟) این فرآیند در کنار فرآیندهای رفتاری وون شنیده بودم ،تشنه بودم ،دیهده بهودم ،بازها پویهایی شهعر ههم
شدهاست .همچنین فرآیندهای کالمیِ گفت ،دزا خواند (وحده ال اله الّا هو) پویایی فضای شعر را با حاضر کردن طرف دیگهر
گفتوگو به زرصم شعر شدّت دادهاست .این جریان در ژرفساخت خود دغدغه ،هیجان و خلجان خاطر و اندیشهم شهازر را
در بر دارد .آنگونه که در شعر شاهد هستیم ،نگرانی صفّارزاده از مرگ انسان ،برداشت کلّی از نمودار مقایسههای بهاال ،توزیهع
متناسب توصیفمندی و روایتمندی کنار هم را در اشعار نشان میدهد ،امّا تکرار بسامد فرآینهد رابطههای -مهادّی مهیتوانهد
داللت بر خشم و زصیان همیشگی و مداوم او زلیه ددمنشیها داشته باشد .بر این اساس نتایج فرآیندهای ششهگانه بهه شهرح
زیر است:
الف) فرآیند مادّی به زینیتگرایی شعر میانجامد .میزان روایتمندی شعر را باال میبهرد .ارتبهاط شهازر را بها دنیهای اطهراف
بهخوبی نشان میدهد و در واقع فرآیند مادّی با زینیتگرایی و واقعگرایی در پیوند است؛ زیرا فرآینهدهای مهادّی ،بیشهتر بهرای
انتقال مفاهیم زینی و کنشی کاربرد دارند .آنچه در شعر سفر اوّل و خبر سالها شاهد آن هستیم :پسر بهه روی جنهازة پهدرش،
آتش میگذارد  /برهمنان ورا منتر ،برای وفور غلّه نمیکارند  /میان وادریهای سیاهپوش گردش کردیم /و/...
ب) فرآیند ذهنی ،بیانگر میزان ارتباط شازر با دنیای بیرون اسهت .بهه گونههای کهه بسهامد بهاالی فرآینهد ذهنهی در مهتن،
بیتحرکی و ارتباط نداشتن با محیط بیرون را بازگو میکند و در بسیاری موارد بر حاالت انزوا و تنهایی شازر و نویسهنده ههم
داللت دارد .این فرآیند در شعر سفر اوّل و دلتنگی بیشترین فراوانی را نسبت به اشعار دیگر دارد .سوختن هیزم را دیده بودم/
سوختن اسکلت و استخوان انسان را نه /تشنه بودیم /کولیها آب را دریغ میکردند/
ج) فرآیند رابطهای با توصیف پدیدهها و وقایع درون متن بهه جنبهم وصهفی نوشهته جههت مهیدههد و از روایتمنهدی آن
میکاهد .این فرآیند با فرآیند ذهنی ،ذهنیت حاکم بر روابط درونمتنی ،نشانههای زبانی به کار رفته در شعر را آشکار میکند و
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ویژگی موقعیتهای مختلف را به مشارکین فرآیند نسبت میدهد .بسامد این فرآینهد در سهرودهههای انتخهابی باالسهت .شهعر
خداساالری ،سبزه ،مردان منحنی .در شهر شما زجیب قلعه فراوان است /جهان دیار جهانداران است  /تفاوتی اسهت شهگرف/
میان خورندگان و خوردنها/
د) فرآیند رفتاری نمایانگر رفتارهای جسمانی و فیزیکی انسان است و رفتارگرا را به زنهوان مشهارک در سهاخت خهود دارد .ایهن
فرآیند ،شامل حاالتی است که رفتارگر از خود بروز میدهد و در درک و فههم وی از محهیط اطهراف مهؤثّر اسهت .رفتهارگرا در ایهن
فرآیند میتواند غیرجاندار نیز باشد و رفتاری را از خود صادر کند .این فرآیند در سه شعر کودک قرن ،از فعل خوردن و ماشهین آبهی
بیشترین بسامد را دارد .آیا سزای گفتن حق گوشدادن ناحق است -ما وهرههای شاد را در تلویزیون تماشا میکنیم/
ه) فرآیند کالمی ناهر بر رابطم دو سویم گوینده ˚ شنونده است و حضور آن در متن با گفتوگو ،گفتمانی را خلق میکنهد.
این فرآیند در شعر کودک قرن و دلتنگی بسامد باالتری دارد .گفتهاند :افسانهها از مهربانیهای مهادر /کهودک تنهها دههد آواز/
گفتهام که ویرانیها.../
و) فرآیند وجودی هم بر هستی پدیدهها و رویدادها داللت دارد و مشارک موجهود را در سهاخت خهود همهراه دارد .ایهن
فرآیند در شعر کودک قرن و دلتنگی به صورت بسیار محدود به کار رفتهاست .خوشا آن شب که در این خانهه مهادر نیسهت/
مانده در بنبست راهی تنگ /مادرت اینجاست/
تمامی فرآیندهای فوق به پیشبرد معنای مورد نظر گوینده کمک میکنند .گهزینش حسهابشهده بها بسهامد بهاال در مهتن،
موجب غنای صبغه و وجهم معنایی است و به درک دیدگاه و جهانبینی شازر یا نویسنده کمک میکند؛ ونانکهه فراوانهی ایهن
فرآیندها ،ویژگی سبکی محسوب میشود« .به زبارت دیگر این فرانقش (نقش اندیشهگانی) نشهانگر و شهاخص مهمّهی بهرای
سبک در گفتمان روایت محسوب میشود؛ زیرا بر مفهوم سبک ،به زنوان یک انتخاب و گزینه از میان گزینههای بهالقوة دیگهر
موجود در نظام زبان تأکید میکند» (آقا گلزاده.)244 :1390 ،
 .6نقش فرآیندها در روایتمندی و توصيفمندی شعر
با توجّه به نتایجی که از بررسی بسامد فرآیندهای ششگانه در اشعار انتخابی صفّارزاده بهدست آمهد ،مهیتهوان فرآینهدها را در
روایتمندی و توصیفمندی شعر دستهبندی کرد؛ به گونهای که از بین شش فرآیند نامبرده ،برخی شعر را به سمت روایهت و
برخی شعر را به سمت وصف پیش میبرند .کریمی در بخشی از روایتی تازه بر لوح کهن ،روایت در شعر نهو ایهران -کهه بهه
زمینههای نقد روایی پرداختهاست -از نظام تعدّی هالیدی در شخصیتها و زمینم داستانی و بررسی روایت از منظهر پهنج نهو
اصلی فرآیند در نظر هالیدی اشاره کردهاست .امّ ا وی بهه کهارکرد ایهن فرآینهدها در روایتمنهدی و توصهیفمندی شهعر ،اشهارة
مستقیمی ندارد .او در خصوص روایت و روایتمندی شعر آوردهاست :روایت ابزار مناسبی برای هم ساماندهی بهه تجربههههای
انسانی است و هم تنها ابزار مناسب برای انتقال آنها؛ شعر برای بیان مقاصد زبانی به اشکال گوناگون از روایت بهرهمهیبهرد .از
دیدگاه نویسنده شعر روایی ،متن شعری قصّهگو نیست؛ متنی است که از یک خطّ سیر روایهی بهرای ایجهاد انسهجام در خهود

استفاده میکند (←کریمی .)29-22 :1391 :باید اضافه کرد« :روایتی که در شعر به کار میرود ،بدون شک بها روایتهی کهه در
داستان به خدمت گرفته میشود ،متفاوت است؛ به گونهای که روابط زلّی-معلولی بدان شیوه که از یک داستان انتظار مهیرود،
بر منظومه حاکم نیست» (جورکش.)61 :1383 ،
با تأمّل در درصد فراوانی فرآیندهای ششگانم هالیدی در اشعار منتخب ،مشاهده مهیشهود فراوانهی بهاالی فرآینهد مهادّی،
رفتاری و کالمی سویم روایی به شعر میدهند و فرآیندهای وجودی ،ذهنی و رابطهای شعر را به سمت توصهیف مهیکشهانند.
همانگونه که اشاره شد ،منظور از روایت در شعر ،وجودِ زمینم روایی آن است؛ نه اینکه شعر آشکارا به قصّهگویی بپردازد و ما
شاهد شخصیتها و کنش و واکنشها باشیم.
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همانگونه که گذشت ،از مجمو سی و یک فرآیند موجود در شعر سفر اوّل ،بیست و سه فرآیند مهادّی و رفتهاری اسهت.
در قسمت معرّفی فرآیندها اشاره شد که در فرآیند مادّی ،دو مشارک «کنشگر» و «کنشپذیر» حضهور دارنهد( .کنشهگر ،نقشهی
الزامی در فرآیند است که وقو فعل ،به حضور آن وابسته است .کنشپذیر ،کهنش از طریهق کنشهگر بهر آن واقهع مهیشهود و
میتواند در فرآیند باشد یا نباشد) در نتیجه فرآیند مادّی در متن شهعری وجهود کنشهگر و کهنشپهذیر را نهاگزیر مهیکنهد .در
مضمون شعر گذشته ،سقوط دیکتاتورها و ستمگران در اندیشم دختران جوان به طرز جالبی با هم گره خوردهاسهت .در اینجها
زواطف انسانی ،مسائل سیاسی و اجتمازی و شخصی شازر و همچنین وقایع ،وون طیفهایی از رنگهای تابلو نقّاشهی کنهار
هم قرار میگیرند و به یکدیگر نزدیک میشوند تا ما را به کلیت زندگی ،یعنی آنچه موجب ماندگاری اثر است ،برسانند و بهه
دنبال آن هم تدازیهای شازر ،او را از زمان حال به گذشته میکشاند و به مرور خاطراتی دزوت میکند کهه از زهزاداریههای
دوران کودکی داشتهاست.
به جرئت میتوان صفّارزاده را در کنار گویندگانی وون فروغ فرخزاد ،جزء نخسهتین شهازران زن جریانهات په

از نیمها

دانست که با جسارت توانستهاند این همه مفاهیم متفاوت و حتّی متضاد را به نحوی شهازرانه کنهار ههم بچیننهد و بهه حسّهی
برسند که گاه آنان را به دوران کودکیشان میرساند.
بر این اساس ،میتوان گفت :بسامد باالی فرآیند مادّی با زناصر کنشگر و کنشپهذیر ،بهراین داللهت دارد کهه رخهدادهایی در
حال وقو است و توالی این رخدادها پیامدی در بر دارد که ما در شعر سفر اوّل بهخوبی شاهد هستیم و آن حقیقت مهرگ اسهت.
فرآیندهایی وون باالرفتن ،کاشتن ،مردن و فرود آوردن شعر را به سمت زمینم روایی به پیش میبرند و در پیوند فرآیندهای مهادّی
است که دو فرآیند کالمی و رفتاری نیز حضور دارند ،ویژگی یا دیالتیکی گفتمانی به شعر می دهد ،مخهاطبی را بهه زرصهم شهعر
وارد میکند و حضور او را ناگزیر میکند .شازر ،در این شعر ،غریب است و غم غربت او از غربت مادری است؛ یعنی بهه جهایی
دیگر تعلّق دارد« .مادر میسیز هارمز که مرد  /میسیز هارمز گفت »... /:به نوزی اشاره به غربتزدگی زام دارد.
وقتی پای مخاطب به شعر باز شود ،خواهناخواه رفتارهایی از وی صادر می شود؛ رفتارهایی که یا فیزیکهی (جسهمانیانهد) یها
ذهنی .آنگونه که در این سروده مشاهده میشود ،فرآیند ذهنی وجود ندارد؛ این ویژگی میتواند به ایهن معنها باشهد کهه مخاطهب
فرصتی برای اندیشیدن و سخن گفتن ندارد .از سوی دیگر ،بیان فرآیند وجودی ،تنها یکبار ،بیانگر آن است که سهخن از بهودن و
نبودن ،به زبارت دیگر حرفی از هستی و زدم به میان نیامدهاست؛ تنها جایی که شازر میگوید« :در شهر شما زجیب قلعه فهراوان
است» فرآیند وجودی حضور دارد و حضور فعل «است» در القای مفهوم مرگ ،تأکیهدی بهر گسهتردگی زهدم و مهرگ بها وجهود
ستمگران است .وجود فرآیند رابطه ،شعر را به سمت توصیف کشاندهاست .این فرآینهد اغلهب در افعهال ربطهی ههاهر مهیشهود.
شباهت قلعه و خانه ،فراوان بودن قلعه ،آویز بودن پاها ،بهترین توصیفاتیاند که شازر در القای مفهوم پیام خود؛ یعنی مرگ به کهار
بردهاست .در ادامم همین مطلب و حول محور روایتمندی و توصیفمندی شعر بهر اسهاس بسهامد فرآینهدهای ششهگانه هالیهدی
مشاهده میکنیم که شعر سفر اوّل به سمت توصیف پیش میرود .هروند دربارة نقاط ضعف وصهف آمهدهاسهت کهه «در حالهت
وصف ،شازر همسویی کمرنگ و ناویزی با شیء دارد؛ ضعیفترین پیوند میان ذات شازر در این حالت است .در ایهن وضهعیت،
ذهن در حالت انفعالی ،مثل آینه ،صورت شیء را بدون تصرّف خیال منعک
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خود و با روشهایی وون کم بودن زناصر زمان و مکان و کیفیت در شعر ،زمینم توصیفی را قوّیتر کردهاست.
نتيجه
سبکِ یک اثر ادبی ،وگونگی استفاده از زبان و شیوة بیان ،زناصر و مؤلّفههای زیباییشاختی و رویکرد محتوایی و مضمون یها
پیام آن اثر است .سبک شناسی نقشگرای هالیدی نیز محصول نگاهِ اجتمازی به نقش زبان است .از این منظر ،به کمک فهرانقش
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اندیشگانی (بازتاب درک ما از واقعیات) در وارووب روش او ،الگوهای تجربههشهده در قالهب افعهال و فرآینهد معرّفهی و از
طریق فرانقش تجربی امکانپذیر میشوند .یکی از کارکردهای برجستم این روش این است که با بررسی این فرآیند ،میتهوان
از دنیای درون نویسنده آگاه شد و زالوه بر آن ،تالش میشود ،زوامل بیرونی نیز درک شود .واقعیتی که در اغلب سرودهههای
طاهره صفّارزاده و بهویژه در شعر سفر اوّل ،تجربههای ناب شازر را در زبارتپردازیها آشکار میکند .بهه زبهارت دیگهر ،در
این سروده ،زوالم درون و بیرون شازر در برشی -که با زبان از آنها صورت میگیرد -در قالب افعال و فرآینهدهای شهشگانهم
مادّی ،ذهنی ،رابطهای ،رفتاری ،کالمی و وجودی رمزگذاری شده ،از طریق بررسی فرآیندها و فعلها ،مشخّص شهدهاسهت .از
سوی دیگر ،نظام گذرایی یا تعدّی ،به مثابم یک نشانگر مهمّ نو ادبی ،برای برجسته کهردن شهگردهای شخصهیتپهردازی در
روایتهای این شازر خود را نشان دادهاست.
صفّارزاده در اشعار اجتمازی -سیاسی و سرودة مورد نظر ،دو فرآیند رابطهای و مادّی را بیشتر به کار گرفتهاست و در زین
حال به متن خود ،جنبم توصیفی و روایی بخشیدهاست .بدیهی است فراوانی کارکردهای مادّی در اشعار اجتمازی و سیاسی ،با
لحاظِ بافت موقعیتی ،دغدغهها و تنشهای درونی شازر را در برخورد با رخدادهایی نشانمیدهد که او در قالب فرآیند مادّی،
فرافکنی میکند .در این صورت ،ذهنیت شازر متمایل به برونگرایی است .فراوانهی فرآینهد رابطههای در سهرودهههای وی نیهز
وگونگی وقو این حواد

و ماجراها را در کنار کنشگران آنها بهخوبی آشکار کهردهاسهت .در نهایهت بههرهگیهری از فرآینهد

رابطهای -که وگونگی وضعیت پدیدهها را گزارش میکند -یکی از وجوه نگاه خاصّ این شازر را به پدیدهها نشان میدهد و
کاربرد فرآیند رفتاری هم داللت بر پردازشهای شازر در دنیایی است که با حضور مخاطب به گفتوگو میپردازد.
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