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Abstract 
Halliday's systemic functional theory is a social look at a language which is 

interwoven with three metafunctional processes. Studying literary texts from 

linguistic aspects, such as ideational function is one of the new research 

approaches which improve a better and deeper understanding of hidden layers 

of texts. One of the modern Arabic and Persian literary discussions is the use 

of myths in modern poetry. Contemporary Arabic and Persian poets have 

described Hallaj's story in the form of myth. Abd al-Wahhab al-Bayati, a 

contemporary Arabic poet, and Shafiei Kadkani, a contemporary Persian poet, 

are among the poets who deal with the story of Hallaj in some of their poems. 

The method is correlative-analytical and this study tries to analyze the variety 

of different ideational metafunction processes of Hallaj's story in the poetry of 

these two poets. The results show that each of these two poets used various 

material processes to express their opinions. Peripheral elements such as time 

and space exist in the poems of both poets. 

Keywords: Ideational Metafunction, Process, Halaj, Abd Al-Wahhab 

Al-Bayati, Shafiei Kadkani. 
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 يعیحالج در شعر شف یتراژد یيبازنما وهیش يقیمطالعه تطب

 يشگانیاز منظر فرانقش اند ياتیو عبدالوهاب ب يکدکن

 

 رانینور، آباده، ا امیدانشگاه پ ،یعرب اتیزبان و ادب ارشدیکارشناس  یجمال دیعبدالمج

  

 رانینور، آباده، ا امیدانشگاه پ ،یعرب اتیزبان و ادب ، گروهاریاستاد  ایرزانیمحمدرضا م

  

 چکیده
 ي گانه سه يها به زبان است که به کمک فرانقش ياجتماع يمحصول نگاه يديهل یيگرا نقش ي هینظر

ازجمله از  شناسيزبان دگاهیاز د يمتون ادب ي. بررسافتد يدر زبان اتفاق م يو متن ينافرديب ،يشگانیاند

هیال ترقيعم ه است که باعث درک و ف يپژوهش دیجد يکردهایاز رو يکیزبان  يشگانیجهت ساخت اند

کارکرد  پردازد يبه آن م يو فارس يمعاصر عرب اتيکه ادب یيها . از مقولهشوديمتون م يپنهان هاي

داستان حالج  فياسطوره به توصدر قالب  يو فارس يها در شعر معاصر است. شاعران معاصر عرب اسطوره

 يعنوان شاعر معاصر فارس به يکدکن يعيعنوان شاعر معاصر عرب و شف به ياتي. عبدالوهاب بپردازند يم

 بر هيرو با تک شيدارند. پژوهش پ ياز اشعار خود به داستان حالج نگاه يا هستند که در پاره يازجمله کسان

در آثار « حالج»در داستان  يشگانیمختلف فرانقش اند يندهایآسه  فر يبه بررس ،يليتحل -يفيتوص وهيش

خود  يها دگاهید انيب يدو شاعر برا نیآن است که هرکدام از ا يایگو جینتا دو شاعر پرداخته است. نیا

دو شاعر شامل  نیدر اشعار ا يرامونيعناصر پ نياستفاده کردند. همچن يگوناگون ماد يندهایآاز فر شتريب

 است. يو زمان يعناصر مکان

  .یکدکن یعیشف ،یاتیحالج، عبدالوهاب ب ،یدیهل ،یشگانیفران ش اند ها: کلیدواژه
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 مقدمه

شناسي از دیرباز یکي از رویکردهاي مه  در تحليل متون ادبي بوده که در عصر  زبان

زیرین دارد که  ۀنشدهاي خوانش اي پيدا کرده است. ادبيات هميشه الیه حاضر اهميت ویژه

نماید. در ميان  ممکن ميغير باًیتقردرک آن بدون فه  زبان، شناخت نویسنده یا شاعر 

گراي مایکل هليدي از جامعيت بيشتري برخوردار است شناسي، نظریه نقشهاي زباننظریه

به کمک باشد. این نظریه و یکي از بهترین رویکردها براي تحليل متون ادبي مي

به بررسي بافت، نقش و معناي  ي اندیشگاني، بينافردي و متني در زبان گانه سههاي  فرانقش

 پردازد.اجتماعي زبان مي

کارکرد متن در شعر  عنوان بهاي است که  هاي صوفيانه داستان حالج یکي از داستان

معاصر عربي و فارسي جایگاه خاصي دارد. حالج در ادبيات فارسي بيش از ادبيات عربي 

توان به  اند مي شاعراني که در این زمينه سروده ازجملهود را حفظ کرده است و جایگاه خ

رضا شفيعي کدکني اشاره کرد. در دوران معاصر، از این شخصيت در ادبيات عرب  محمد

 و سروده شاعراني همچون عبدالوهاب بياتي مورد استفاده قرار گرفته است.

ایي تراژدي حالج در شعر شفيعي هدف از این پژوهش، بررسي تطبيقي شيوه بازنم

شناختي و بر اساس فرانقش اندیشگاني زبان است کدکني و عبدالوهاب بياتي از منظر زبان

تواند سبب فه  بهتر متون معاصر از طریق رویکردهاي جدید ها ميگونه پژوهشکه این

 شناسي شود.زبان

ستقلي که به بررسي تحقيق م تاکنوندهد که بررسي پيشينه تحقيق به ما نشان مي

حالج در شعر این دو شاعر از منظر فرانقش اندیشگاني بپردازد، منتشر نشده است؛ لذا 

 نماید.پرداختن به حالج در آثار این دو شاعر از این منظر ضروري مي

تحليلي و با استفاده از شيوه  -کوشد تا با تکيه بر سوژه توصيفي پژوهش حاضر مي

-کار به یندهاي زبانيآمکتب آمریکایي ادبيات تطبيقي و با بررسي فرتحليل محتوا بر اساس 

هاي  برداري از الیه یند و عناصر پيراموني در مقوله وصف حالج به پردهآرفته، مشارکين فر 

زیرین معنایي در اشعار این دو شاعر بپردازد. نتایج پژوهش گویاي آن است که هرکدام از 
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یندهاي گوناگون مادي استفاده آهاي خود بيشتر از فر این دو شاعر براي بيان دیدگاه

 کردند. همچنين عناصر پيراموني در اشعار این دو شاعر شامل عناصر مکاني و زماني است.

 پژوهش سؤاالت

 هاي زیر پاسخ دهي : این پژوهش برآني  تا به پرسش در

از چه « الجح»براي توصيف کهن الگوي  هرکدامشفيعي کدکني و عبدالوهاب البياتي  .6

 اند؟ بيشتري استفاده نموده یندهاي زبانيآنوع فر

از جانب این دو شاعر مذکور در  هرکدامو بسامد  یندهاي زبانيآکاربست هر یک از فر.2

 هایي دارد؟ توصيف شخصيت حالج چه داللت

 نقطه تالقي توصيف حالج در اشعار این دو شاعر کدام است؟.8

 ی پژوهشها هیفرض

مادي و  یندهاي زبانيآاز فر هرکداممحمدرضا شفيعي کدکني و عبدالوهاب البياتي، 

 اند. کالمي با بسامدهاي گوناگون در توصيف حالج در اشعار خود استفاده نموده

بيني و نگرش  یندهاي زباني از جانب این دو شاعر، داللت بر نوع جهانآاز فر هرکدام

 ها به داستان حالج دارد. آن

هاي این دو شاعر نسبت به توصيف حالج، اشتراک در  القي در اندیشهنقطه ت

 اي دیدگاه صوفيانه نسبت به این شخصيت است. گونهگرایي و به انگاري و تقدیس زنده

 پیشینه پژوهش

ها اشاره  در این موضوع مقاالت چندي به رشته تحریر در آمده است که به برخي از آن

 کني : مي

کدکني  نيشابور در شعر عبدالوهاب بياتي و محمدرضا شفيعيمقاله واکاوي سيماي 

از (: نویسندگان پسش هم. 6869) يرينصاثر احمدرضا حيدریان شهري و معصومه 

هاي بياتي و  بازخواني نمودهاي شهر و گذاري بر تصویر همسان نيشابور در سروده
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دليل شباهت اندیشه و محيط دو شاعر بهرسند که دیدگاه این کدکني به این نتيجه مي شفيعي

 است، نسبت به نيشابور همسان است.ثيري که شفيعي کدکني از بياتي گرفتهأزندگي و ت

کدکني و عبدالوهاب بياتي از منظر ادبيات در مقاله بررسي شعر محمدرضا شفيعي

 (: نویسندگان پس ازش هم. 6866تطبيقي اثر ناهده فوزي، مری  امجد و کبري روشنفکر )

رسند که هر دو شاعر داراي تشابهات  ي عناصر مشترک بين دو شاعر به این نتيجه ميبررس

باشند و از دالیل این تشابه، آشنایي  عقيدتي، فرهنگي، ادبي و شرایط همسان اجتماعي مي

 هاي سياسي و اجتماعي است. دیرینه شفيعي کدکني با بياتي و اشتراک در اندیشه

گرفته ميان این دو شاعر، باید بيان داشت  بيقي صورتهاي تط با اذعان به همه بررسي

اي را نيافت  که به بررسي تطبيقي اشعار این دو شاعر در یک موضوع خاص از که مقاله

 ازيامت صاحبحيث، گرفته از اینمنظر فرانقش اندیشگاني پرداخته باشد و پژوهش صورت

 .باشد مي

 . مباني نظری پژوهش1

 تطبیقي آمریکایيمکتب ادبیات  .1-1

در مکتب آمریکایي برخالف مکتب فرانسه، به روابط ميان ادبيات مختلف بر مبناي اصل 

شود. در این مکتب اصل تشابه و همانندي اصالت دارد )فوزي، و تأثر توجهي نمي ريتأث

6868.) 

با  یي به نظریه و نقد ادبي تغيير داد وگرا خیتاراین مکتب، روند ادبيات تطبيقي را از 

مکتب ابيات تطبيقي تأکيد بر تماميت ادبيات، حوزه تحقيق را در این شاخه توسعه بخشيد. 

شناسي و هنري باید در کانون توجه این رشته دارد که بُعد ادبي، زیبایيآمریکایي بيان مي

ها هاي بين آثار ادبي را ناشي از روح مشترک همه انسانمکتب آمریکایي شباهت باشد.

ي ها شاخهعنوان پدیده جهاني و در ارتباط با سایر است که ادبيات بهو بيشتر بر آنداند مي

هاي ترین مؤلفهیکي از مه  (6833مقدم، دانش بشري و هنرهاي زیبا معرفي شود. )شرکت
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 6ادبيات تطبيقي، مفهوم روابط از منظر فرانقش اندیشگاني است که منتسب به هليدي

 باشد. مي

 گانههای سهنقشگرایي هلیدی و فرارویکرد نقش.1-6

دانند که  گرایان، زبان را یک نهاد بشري ميباشد. نقش گرا، اروپا مي خاستگاه دستور نقش

هني به انتقال اطالعات و مفاهي  ذ منظور بهها  کارکرد اصلي آن برقراري ارتباط بين انسان

 (6866یکدیگر است. )رضایي، 

SFGمخفف  نام با که «اگر نقش مند نظام دستور»درواقع 
 معروف انگليسي زبان در 2

 هرچنداست؛  فرث روبرت جان انگليسي تبار، شناس زبان مرهون است، تا حد زیادي

 مرگش از قبل تا فرث عقاید نادیده گرفت. را پراگ مکتب اروپایيان توان تأثير نمي

رشد داد و به  راعقاید  آن هليدي در نيمه دوم قرن بيست  اما نيافت؛ گسترش  (1960)

شناس به نام  مردمهاي یک گرفتن از ایده ( هليدي با الهام6867ایشاني، ) .رساندشکوفایي 

مختلف زبان هستند که « هاي اجتماعي نقش»کند که  مولينوفسکي این فرضيه را بيان مي

هاي هليدي معتقد است که نقش (6866کنند. )رضایي،  را تعيين مي ساختارهاي زباني

شود. در نظر او، زبان نظامي از معناهاست عي زبان موجب پدید آمدن شکل زبان مياجتما

گيرد. مطابق دیدگاه او، نظام زبان و واژگان و معناست که اساس تعامل اجتماعي قرار مي

شکل گرفت و بر اساس نقشي که در  جیتدر بهارضاي نياز انسان  منظور بهدر طي اعصار و 

هاي بنيادي معنا در داشت، سازماندهي شد. بر این اساس، ویژگي ارتباط با نيازهاي بشري

شوند. هليدي، قائل به خوانده مي« فرانقش»اند که ها و محتویات نقشيزبان، همان ویژگي

فرانقش -2فرانقش اندیشگاني، -6از:  اند عبارتسه فرانقش عمده در نظام زبان است که 

پردازد. فرانقش بينافردي فرانقش متني. فرانقش اندیشگاني به بيان محتوا مي-8بينا فردي، 

هاي اجتماعي، بياني و کنشي زبان از سوي گوینده است. فرانقش متني نيز، شامل تجربه

و ترتيب عناصر ساز زبان است که از رهگذر شيوه آرایش شامل عناصر و تدابير متن

 (6869 )ستاري، .شودمحتوایي کالم حاصل مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Halliday 

2. Systemic Functional Grammar 
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 فرانقش اندیشگاني. 1-9

ها در متن متمایز یندها متناسب با نوع افعال و کاربرد آنآدر فرانقش اندیشگاني، فر

کند تا به فعليت آن بيشتر توجه شود. از یند استفاده ميآي فعل از فرجا بهشوند. هليدي  مي

بالقوه شامل سه گزینه است: خودِ  طور بهیند آعتقد است که هر فرسوي دیگر هليدي م

است از یک یند عبارتآیند. فرآهاي مربوط به فریند و موقعيتآیند، مشارکين در فرآفر

یند آاند که یا عامل فریند عناصريآفر . مشارکينبودونبودرخداد، کنش، احساس، گفتار یا 

ها شوند، اما موقعيتمند ميیند بهرهآشود و یا از فراعمال مي ها آنیند بر آهستند، یا فر

 (6869فرهنگي، ) .آورندیند را به وجود ميآاند که زمان، مکان، شرایط و ... فرعناصري

 کرد. این خالصه فرآیند شش در توان مي را انسان بيرون و درون دنياي هاي تجربه 

 فرعي فرآیندهاي اي. رابطه ذهني و مادي، نام به اصلي فرآیند از: سه اند عبارت فرآیندها

وجودي ناميده  کالمي و رفتاري، هاي گيرند فرآیند مي قرار فرآیندها این مرز ميان در که

 (6867منتظري، ) .شوندمي

 گانه: یندهاي ششآنگاهي به فر

 همه شامل و است مربوط بيرون دنياي از ما تجربه به عنوان یند مادي: اینآفر الف(

 افتادن، اتفاق همانند دهد؛ مي نشان را عملي انجام یا حادثه که رخداد است بندهایي

 از عمل این اگر حال نامند؛ مي گرکنش را عمل این دهندهرفتن. انجام ساختن، نوشتن،

شود. )نادري،  ند دیده ميباشد، یک هدف نيز در ب کرده گذر عنصر دیگر به عنصر یک

6861) 

 به اصل یعني خودمان خودآگاهي جهان از ما تجربه به یندآفر نیا یند ذهني:آب( فر

 آموختن، قبيل: از است، مربوط انساني ادراکات و شناختي فکرى، و حسى ذهنى، امور

 تحت مشارک دو یندآفر این .است ...و دادندست از داشتن،خواستن، دوست ترسيدن،

 (6871 نبوي، و )مهاجر دارد. و پدیده مدرک عنوان

 را افعالي همة و است مرتبط شناسایي یا توصيف به یندآفر ي: اینا رابطه یندآج( فر

 بيان رسيدن را نظر به شدن، تبدیل شدن، از بودن، شيوهایي ينوع به که رديگ يبرم در
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 که شاخص نام به اي کننده شرکت دارد، کنندهشرکت دو نيز یندآفر این .کنند مي

 که است کسي یا چيز آن حامل که ي کننده شرکت و کند بيان مي را ویژگي یا مشخصه

 فعل بودن گاهي عربي زبان ( در6871 نبوي، و )مهاجر .شود مي نسبت داده آن به مشخصه

 قالب در و است محذوف متن در «کائن»وصف  یا «یکون»فعل  ندارد یعني عيني نمود

 کني . به مفهوم آن دست پيدا مي خبري-مبتدا ساخت

 مانند انسان، روانيِ و فيزیکي رفتار به اساساً یندآفر این رفتاري: یندآفر د(

 اطالق آن جز و کردناخ  کردن، گریه شدن، خيره خندیدن، کردن،کشيدن، سرفه نفس

 .شودمي ناميده رفتارگر که دارد بارز ي کننده شرکت یک یند معموالًآفر این. شودمي

 (6869 )مصطفوي،

 . یکرديگ يبرم در را گفتن به مربوط افعال یند،آفر این کالمي: یندآهم( فر

 است، انسان نيز او که دیگر کننده شرکت و است گوینده یندآفر الزاميِ این کننده شرکت

 (6869 )مصطفوي، .دارد نام کننده دریافت

 .افتد مي اتفاق یا دارد وجود چيزي دهد مي نشان وجودي یندآفر وجودي: یندآو( فر

 نشان را چيزي وجود یا حضور و است همراه« بودن»فعل  با اساساً یندآفر این که یيازآنجا

 را دادن رخ و افتادن اتفاق چون دیگر، ازسوي .است ايرابطه یندآفر شبيه بنابراین دهد، مي

 که رویدادي یا شود و شيءمي گرفته در نظر مرتبط مادي یندآفر دهد، بامي نشان

 (6869 )مصطفوي، .شود، موجود نام دارد داده مي نشان وجودش

 حالج. 1-0

باشد که در ادبيات ما همواره حالج از عارفان و صوفيان بزرگ ایراني قرن سوم مي

بوده است. در دوران معاصر، از این شخصيت در ادبيات عرب و سروده  موردتوجه

 شاعراني همچون آدونيس و عبدالوهاب بياتي مورد استفاده قرار گرفته است.

دانند. از طریق سفر مکتب سکر بود که زادگاهش را فارس ایران ميحالج از پيروان 

دليل همين افکار داد. وزیر وقت خلفاي عباسي بهو مهاجرت افکار خویش را ترویج مي

خاص حالج، حک  قتلش را صادر کرد و او را در بغداد به دار آویختند. درباره چگونگي 
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مثله نموده و جسدش را سوزاندند و خاکسترش  اند که او را پس از تازیانه زدن،قتلش گفته

اند. او را به بهانه سخنان را به دجله ریختند. در مورد کرامات او سخنان زیادي گفته

أنا مغرق قوم نوح و مهلک عاد و »و « ليس في جبتي سوي اهلل»، «أنا الحق»معروفش، یعني 

 اندشده است. آوردهبه دار آویخته شد. پيروانش معتقدند که حالج کشته ن« ثمود

ماليد و مي صورت بهآلودش را بریدند، ساعدهاي خونرا مي شیپا و  دستکه  هنگامي

علت این کار را از او پرسيدند، پاسخ داد که چون خون زیادي از من رفته، روی   که يزمان

مال  ام پس خون در روی  ميزرد شده است و ممکن است که شما فکر کنيد من ترسيده

 (6836نين نشان ندهد. )یاحقي، تا چ

 بیاتي نگاهي گذرا به زندگي عبدالوهاب .1-5

اي فقير و تهيدست به  هاي بغداد در خانواده ي از محلهکیدر 6621عبدالوهاب بياتي در سال 

 ادبيات رشته در بغداد، عالي دانشسراي واز دنيا آمد. البياتي در بغداد مشغول به تحصيل شد

 (6861)سرباز، گرفت.  ليسانس عربي

در بيروت به « المالئکه والشيطان»اي با عنوان  اولين دفتر بياتي، قصيده 6698در سال 

چاپ رسيد. بياتي با اشراف به این موضوع که نوآوري در شعر، شوریدن بر عرو  و 

اوزان و قوافي نيست؛ بلکه تجدید شعري، انقالب در مضامين و تعابير است، توانست نقشي 

عرب ایفا کند. ن کردن حرکت شعر آزاد در ميان شاعران پررنگ در تأسيس و بنيادی

ي عراقي مخالف دولت عالوه بر عراق در دانشگاه  این شاعر آزاده (6868)نجفي ایوکي، 

تابعيت عراقي  6667که در سال  مسکو مشغول به تدریس و فعاليت بود. البياتي پس از آن

بر اثر سکته قلبي  6666در سال  خود را از دست داد به دمشق رفت و در آنجا ساکن شد و

البياتي به خاطر آوارگي، مهاجرت و تبعيد هميشه در  (6869. )حيدریان شهري، درگذشت

هاي  در اشعارش از دلتنگي. سفر بوده و این سفر و گذار در شعرهاي او بازتاب یافته است

 رفته ستازدهاي نيک  خود براي دوران کودکي، جواني، خانواده، سرزمين مادري، ارزش

 (6868گوید. )روشنفکر،  شته سخن ميو اساطير گذ
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بياتي، شاعر سمبوليست، از گروه نوپردازان است که بيشتر به مسائل اجتماعي پرداخته 

ي از تصوف و فلسفه اگزیستانسياليس  است که به زبان اهميت بسيار ا زهيآماست. شعر وي، 

جوید. شعر وي همچون گروه  ود ميدهد و از اساطير و رموز، براي بيان افکارش س مي

شعري سراسر اندوه، غ ، عاطفه، مبارزه و  غالباًاي از شاعران معاصر عرب،  گسترده

گرا  این شاعر آرمان (6861دغدغه آزادي داشت. )سرباز، اش  گراست. او در زندگي آرمان

 رزه کنند.کند تا با ظل  مبا داند و دیگران را نيز تشویق مي سکوت و سکون را جایز نمي

 کدکني شفیعي محمدرضا زندگي به گذرا نگاهي .1-2

در کدکن از روستاهاي قدیمي بين نيشابور و  6863در سال  کدکنيمحمدرضا شفيعي

تحصيالت ابتدایي و دوره متوسطه را در مشهد گذراند و  .تربت حيدریه به دنيا آمد

پرداخت و ليسانس خود را  پس وارد دانشکده ادبيات دانشگاه مشهد شد و به تحصيل ازآن

همزمان با تحصيالت متوسطه و دانشگاهي در حوزه علميه مشهد  .در این رشته دریافت کرد

 حوزه این معظ  اساتيد نزد به تحصيل علوم ادبي و عربي پرداخت و ادبيات عرب را

 کدکني پس از عزیمت به تهران در دانشکده ادبيات دانشگاه تهران دورهشفيعي .فراگرفت

فوق ليسانس خود را گذراند و سپس دوره دکتراي زبان و ادبيات عرب را نيز پشت سر 

 حد در کهن ادبي ميراث از که است معاصر شاعران ازجمله کدکني گذاشت. شفيعي

 (6831است. )همشهري،  برخوردار ايگسترده بسيار

نخستين دفتر  6855شاعري را در قالب کالسيک آغاز کرد و در سال « م.سرشک»

ها منتشر کرد. سپس آشنایي با نيما، اخوان و دیگر شعراي معاصر  شعرش را با نام زمزمه

برخي منتقدان، شعر  (6861ناصرو، جباره ) .دادنوپرداز او را به سمت شعر نو و نيمایي سوق 

مند  اي بهره هاي اسطوره ران نوگرا، از عناصر و نمادها و سمبلشفيعي را بيش از دیگر شاع

 المعارف دائرهاند و با توجه به همين ویژگي، وي را شاعر ملي و مجموعه اشعارش را  دانسته

( شفيعي، صاحب یک ویژگي بارز است و آن 6861سر،  محمدي کله) اند. ملي خوانده

ب شأن و مرتبه. عبدالحسين اینکه ه  منتقدي زبردست است و ه  شاعري صاح
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ام محققي راستين در شعر و  است که کمتر دیده گوید: حق آن باره مي کوب در این زرین

 (6869عالي احراز کند. )ابویساني، ي ا هیپا ه شاعري 

، «بوي جوي موليان»، «از بودن و سرودن»، «خواني شب»، «ها زمزمه»شاعر، دفاتر اشعار 

را جداگانه به چاپ رسانيده است. « هاي نيشابور باغ  در کوچه»، «مثل درخت در شب باران»

و پنج دفتر دیگر را در مجموعه « اي براي صداها آیينه»او هفت دفتر شعر را در مجموعه 

 (6868شر کرده است. )یونسي رستمي، منت« هزاره دوم آهوي کوهي»

 ها. بحث و تحلیل داده6

 عبدالوهاب بیاتيشیوه پردازش داستان حالج در شعر  .6-1

 سقطت في العتمه والفراغ،

 تلطخت روحک باألصباغ،

 شربت من آباره ،

 أصابک الدوار،

 تلوثت یداک بالحبر وبالغبار،

 وها أنا أراک عاکفا علي رماد هذي النار،

 صمتک بيت العنکبوت، تاجک الصبار،

 یا ناحرا ناقته للجار،

 طرقت بأبي

 بعد أن نام المغني،

 القيثار،بعد أن تحط  

 تستجلي، الحضرۀ في أنت و لي من أین

 و أین أنتهي و أنت في بدایة أنتهاء،

 موعدنا الحشر،

 فال تفض خت  کلمات الریح فوق الماء،

 وال تمس ضرع هذي العنزۀ الجرباء،



 (0010) زییپا|  99شماره  | 62سال | ادبی  متن پژوهی | 661

 

 فباطن األشياء ظاهرها

 فظن ما تشاء،

 من أین لي و ناره  في أبد الصحراء،

 تراقصت و انطفأت،

 أراک في ضراعة البکاء،وها أنا 

 في هيکل النور غریقا صامتا تکل  المساء

. فرانقش اندیشگاني در شعر عبدالوهاب بیاتي1جدول   

 عناصر پیراموني کنندگان در فرایند شرکت فرایند زباني

  تَ/تو مادي سقوط/سقوط کردن

ها رنگأصباغ/  -روحک/روحت مادي تلطّخ/آغشته شدن   

دنينوش شُرب: مکاني-ها آبار/چاه تَ/تو مادي   

کَ/تو را -الدّوار/سرگيجه مادي إصابه/فراگرفتن   

بالحِبرو بالغُبار/دوات و غبار -یداک/دستانت مادي تلوّث/آلوده شدن   

کَ/تو را -أنا/من ذهني رأي/دیدن   

عُکوف/معتکف 

 شدن
محذوف(تو )کَ/ مادي  

رماد هذي النار/خاکستر این 

مکاني-آتش  

اي رابطه اسناد/بودن  
بيت العنکبوت/خانه  -صُمتک/سکوتت

 عنکبوت
 

اي رابطه اسناد/بودن الصبار/کاکتوس -تاجک/تاجت    

ناقته/شتر خویش -محذوف(تو )أنت مستتر/ مادي نحر/قرباني کردن مکاني -الجار/همسایه   

ام خانهبابي/در  -محذوف(تو )تَ/ مادي طرق/کوبيدن   

  المُغنّي/خنياگر مادي نوم/خفتن

  القيتار/گيتار مادي حط /متالشي شدن

اي رابطه اسناد/بودن أین/کجا -أنت/تو-ي/من    

استجالل/خواهان 

 تجلي
محذوف(تو )أنت مستتر/ مادي مکاني-پيشگاه في الحضرۀ/در   

أین/کجا -محذوف(من )أنا )مستتر(/  مادي انتهاء/پایان رسيدن مکاني(کجا )أین/   

اي رابطه اسناد/بودن بدایة انتهاء/آغاز انتها -أنت/تو    

اي رابطه اسناد/بودن الحشر/رستاخيز -موعد/ميعاد    
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 عناصر پیراموني کنندگان در فرایند شرکت فرایند زباني

 مادي فضي/گشودن
خ ت  الکلمات/  -محذوف(تو )مستتر(/أنت )

 مهر و موم کلمات

آب فوق الماء/بر بلنداي 

مکان()  

ضرع/پستان -محذوف(تو ) مادي مَسّ/لمس کردن   

اي رابطه اسناد/بودن ها ظاهرها/ظاهر آن -باطن األشياء/باطن اشياء    

 ذهني ظنّ/گمان داشتن
ما تشاء/هر چه  -محذوف(تو )مستتر(/أنت )

يخواه يم  
 

اي رابطه اسناد/بودن کار چهمِن أین/ -ي/من    

ها ناره /آتش آن مادي تراقص/رقصان شدن  
صحرا في أبد الصحراء/در دل 

مکاني()  

محذوف(آتش )مستتر(/) يه مادي انطفاء/خاموش شدن   

تو را -من مادي دیدن زماني -اینک   

اي رابطه اسناد/بودن  
غریقا صامتا/ -محذوف(تو )أنت )مستتر(/

 غرق خاموشي

في ضراعة البکاء/در زاري 

في هيکل  -حالت() هیگر

مکاني(نور )النور/در معبد   

 کالمي تکلّ /به نجوا نشستن
 -محذوف(تو )مستتر(/أنت )

 المساء/شبانگاهان
 

 و انواع آن بررسي فرایندهای زباني .6-1-1

 
درصد فرایندهای زباني در شعر عبدالوهاب بیاتي .1نمودار   

67مادي؛   

3رابطه؛   

2ذهني؛  6کالمي؛    

8 

9 

68 

69 

28 

 کالمي ذهني رابطه مادي

 درصد
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درصد،  16یندهاي مادي با آکني  فر طور که در شعر بياتي مشاهده مي یند مادي: همانآفر

داللت بر انجام کارهاي یندهاي مادي آاست. فر یند را به خود اختصاص دادهآبيشترین فر

دهد،  ي کنشي و حرکتي بيشتري به متن مي دادن وقایع عيني دارند که جنبه مادي یا رخ

را مرده نپنداری  بلکه « حالج»شود که  سبب مي ها بنابراین بسامد باالي استفاده از آن

 شود فضاي شعر تحرک بيشتري داشته باشد. وجودش را احساس کني  و همچنين باعث مي

یند آدرصد بعد از فر 26با  بندها این در رفته کار هب يا رابطه یندآي: فرا رابطه یندآفر

داني  در زبان عربي  طور که مي مادي بيشترین بسامد را به خود اختصاص داده است و همان

آید و این یعني  شود و جمالت در قالب مبتدا و خبر مي هنگام اسناد، از فعل استفاده نمي

مربوط به زمان خاصي نيست « حالج»دهد که  حذف زمان. بياتي نشان ميحذف فعل و 

 ها اختصاص دارد و هميشگي است. بلکه به همه زمان

یند مادي و آدرصد بعد از فر 7یندي است که با آیند ذهني سومين فرآیند ذهني: فرآفر 

ي ذهني و ها یند ذهني احساسات و ویژگيآي فرريکارگ بهاي قرار دارد. بياتي با  رابطه

 دهد. کند و به خواننده انتقال مي انتزاعي خود و شخصيتش را معرفي مي

رفته در متن کمترین بسامد را داراست و تنها  کار یندهاي کالمي بهآیند کالمي: فرآفر

یند کالمي نشانه ارتباط آفر ازآنجاکه ؛ ویندها را به خود اختصاص داده استآدرصد فر 8

یند کالمي در شعرش آکال را بر البياتي وارد سازد که چرا فرباشد شاید کسي این اش مي

شاعر اعتقاد دارد حالج زنده است و همچنين ادعا دارد که با تمام  نکهیباوجوداک  است 

اي از او دور نيست؛ پس براي اثبات این ادعایش  کند و لحظه وجود او را احساس مي

 که چنين نيست. بود و حال آن شعرش ميیند کالمي داراي بسامد باالیي در آبایستي که فر

کنندگان در فرایند  خيلي ساده است. اگر ما نگاهي به شرکت سؤالپاسخ به این 

زند و مستقي   را با ضمير خطاب ندا مي« حالج»بيندازی  خواهي  دید بياتي در تمام شعرش 

رتباط کند و این سخن مستقي ، باالترین درجه ا صحبت مي« حالج»و بدون واسطه با 

وَ إذا سألکَ عِبادي عنّي »گوید:  تواني  نگاهي ه  به قرآن بيندازی  آنجاکه مي باشد. مي مي

کردند پس همانا  سؤالو هرگاه بندگان من از تو در مورد من ( »631بقره: ) «فإنّي ق ریب...

ها بگو که من بسيار نزدیک  و  در اینجا خداوند نگفت که به آن«. من بسيار نزدیک ...
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را حذف کرد و خود مستقي  با بندگان صحبت کرد تا به بندگان نشان دهد « بگو»عبارت 

نيست و او را بيگانه نپندارند بنابراین عدم وجود واسطه نشان از ه  ذات  واسطه بهکه نيازي 

« حالج»دهد که بياتي با  یند کالمي داللت بر این نميآپنداري دارد. پس در اینجا نبود فر

کنندگان در  عکس این گفته است و این با قرینه شرکت قاًيدقبلکه در اینجا  بيگانه است

 را مستقي  خطاب قرار داده است.« حالج»شود که بياتي در تمام شعر،  یند فهميده ميآفر

 کنندگان در فرایند . شرکت6-1-6

 شود مي اعمال ها آن بر یندآفر یا ،هستند ندیآفر عامل یا که اند عناصري یندآفر مشارکين

 (6871شوند. )مهاجر و نبوي،  مي مند بهره یندآاز فر یا و

باشد و شاعر نيز در تمام برخوردهایي که با  کننده فعال در این شعر، حالج مي شرکت

کند و این مخاطب قرار دادن حاکي از  حالج داشته است با ضمير خطاب با او برخورد مي

با مرگ از بين نرفته است. از طرفي  واکه حالج در نگاه بياتي زنده است و  آن است

رتبه و  ازنظرفعل ناگذر هستند و فعل ناگذر  5رفته تنها  کار فعل به 23کني  از  مشاهده مي

فعل گذرا مشارکين بيشتري  چراکهباشد،  تري به نسبت فعل گذرا مي ارزش در درجه پایين

دهد و فضاي شعر را از  دهد. مشارکين بيشتر به شعر پویایي مي را به خود اختصاص مي

کند و این فضاي پویا همان چيزي است که شاعر به دنبال آن است  یکنواختي دور مي

انقالبي بر  ريتأثشاعر عقيده دارد که حالج با مرگ از بين نرفته بلکه  طرف کیاز چراکه

خواهد این تحرک را به خوانندگان انتقال دهد  دیگران گذاشته است و از طرف دیگر مي

 .نباید در مقابل ظل  و ست  ساکت بود و راکد ماندکه 

 عناصر پیراموني .6-1-9

 فراه  را یندآفر شرایط وسایل و عمل، شيوه مکان، زمان، که اند پيراموني عناصري عناصر

شاعر   پردازي قوي عناصر پيراموني بيشتر نشان از صحنه (6871)مهاجر و نبوي،  .کنند مي

بگذارد از  زيچ کبخواهد تمام تمرکزش را بر ی است. از طرفي دیگر زماني که شاعري

خواهد که از حالج فاصله  کند. شاعر در این شعر مي عناصر پيراموني کمتري استفاده مي
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خاطر از شاخ و  این رود؛ به بين نميي واقعي تصور کند که هرگز از  نگيرد و او را یک زنده

باشد و وقتي نيک بنگری   یند داراي عنصر پيراموني ميآفر 3یند آفر 23زند و از  ها مي برگ

 ديتأکشاعر با  است نیابيني  که در همه این عناصر به مکان توجه شده است که نشان از  مي

 شود. بر مکان براي او زندگي و حيات قائل مي

 پردازش داستان حالج در شعر شفیعي کدکنيشیوه  .6-6

 در آینه، دوباره، نمایان شد:

 با ابر گيسوانش در باد،

 «لحقا انا»باز آن سرودِ سرخ 

 ورد زبان اوست.

 تو در نماز عشق چه خواندي؟

 -هاست سال که-

 پير يها باالي دار رفتي و این شحنه

 ات هنوز از مرده

 .کنند يپرهيز م

 نام تو را، به رمز،

 رندانِ سينه چاک ِ نشابور

 مستي يها در لحظه

 -راستي و مستي-

 آهسته زیر لب

 .کنند يتکرار م

 دارت، ي چوبه روي ،.تو وقتي

 مات و خموش

 بودي،

 ما:
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 انبوهِ کرکسانِ تماشا،

 مأمور: يها با شحنه

 مأمورهاي معذور،

 همسان و همسکوت

 .ماندی 

 را تو خاکستر

 باد سحرگهان

 هر جا که برد،

 مردي ز خاک روئيد.

 
 نِشابور، يها در کوچه باغ

 مستان نيمشب، به ترنّ ،

 آوازهاي سرخ تو را

 باز

 ترجيع وار زمزمه کردند.

 هاست. زبان ورد هنوز نامت

محمدرضا شفيعي کدکني به مانند عبدالوهاب البياتي در شيوه پردازش به داستان حالج از 

یند و آیندها شامل مشارکين در فرآست. همه این فراستفاده نموده ا یندهاي زبانيآانواع فر

کنند و فه  داللت  این سه یکدیگر را تکميل مي درواقعیندها هستند. آعناصر پيراموني فر

 .سازد يمتر  را بر مخاطب آسان

ي ها داستاندر پردازش شفيعي کدکني به  کاررفته بهیندهاي آجدول ذیل انواع فر

 ي نمایش داده شده است:خوب بهیندها و دیگر متعلقات آحالج، تعداد فر
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 . فرانقش اندیشگاني در شعر شفیعي کدکني6جدول 

یند زبانيآفر  عناصر پیراموني شرکت کنندگان در فرایند 

محذوف(او ) مادي نمایان شدن مکاني با ابر گيسوانش در باد() نهیيآدر    

اي رابطه بودن اوورد زبان  -سرود سرخ انا الحق    

چه-تو کالمي خواندن مکاني(عشق )در نماز    

اي رابطه بودن ها سال    

باالي دار-محذوف(تو ) مادي رفتن هاست سال   زماني-

ات مردهاز  -هاي پير شحنه مادي پرهيز کردن   

آهسته تکرار 

 کردن
 کالمي

نام تو -رندان سينه چاک نيشابور

 را
مکاني-زیر لب-زماني -هاي مستي لحظه  

اي رابطه بودن خموش و مات-تو  مکاني-دارت چوبه روي   

مأمورهاي  با شحنه -ما مادي همسان ماندن   

خاکستر تو را-باد سحرگهان مادي بردن مکاني(هرجا )   

 دنیيرو

استعاري()  
مکاني-از خاک مردي مادي  

 کالمي زمزمه کردن
آوازهاي سرخ تو -شب مستان ني 

 را

به  -مکاني() شابورينهاي  در کوچه باغ

حالت(وار ) ترجيع-ترن   

زماني(هنوز ) نامت کالمي ورد زبان بودن  

 و انواع آن یندهای زبانيآبررسي فر .6-6-1

 
 یندهای زباني در شعر شفیعي کدکنيآدرصد فر .6نمودار 

1مادي؛   

5کالمي؛   

8رابطه اي؛   

 رابطه اي کالمي مادي
8 

6 

2 

8 

5 

9 

1 

7 

 درصد
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 خودکردهدرصد باالترین بسامد را از آن  51یند مادي در این شعر با آیند مادي: فرآفر

بياتي تالش نموده است تا حالج را ملموس نشان دهد و  مانند بهاست. شفيعي کدکني نيز 

حالج به بار نشسته و  براثراي نشان دهد که هزاران شکوفه  مرگ حالج را زندگي جادوانه

 دهند. مي راه او را ادامه

داراست یندي که در شعر شفيعي کدکني بيشترین بسامد را آیند کالمي: دومين فرآفر

یند کالمي حاکي آدرصد فر 86باشد. شعر محمدرضا شفيعي کدکني با  یند کالمي ميآفر

داني   طور که مي از آن است که ارتباط کالمي در شعر شفيعي کدکني باالست و همان

یند مادي و کالمي در شعر آیند مادي است و این باالبودن فرآیند کالمي فرعي از فرآفر

شاعر در استخدام کلمات و ملموس نشان دادن فضاي شعر به مخاطب شاعر نشانه اوج تبحر 

 باشد. مي

اي  یند رابطهآیند پربسامد در شعر شفيعي کدکني فرآاي: سومين فر یند رابطهآفر

باشد که  اي نشانه توصيفي بودن مي یند رابطهآباشد. فر یندها ميآدرصد فر 28باشد که  مي

حاالت قهرمانانه شاعر را در هنگام مرگ  اي ند رابطهیآشاعر در این شعر با استفاده از فر

 کند. توصيف مي

 یندآکنندگان در فر شرکت .6-6-6

شفيعي کدکني از  که است آن دهنده نشان یندآفر در کنندگان شرکت به نگاهي

کنندگان است. در این شعر ه   یندهایي استفاده کرده است که نيازمند حضور مشارکتآفر

یند آکنندگان در فر انساني. از بين شرکت حضور دارند و ه  مشارکان غيرمشارکان انسان 

هاي پير،  ، شحنهمأمورهاي  شاهد عناصري هستي  که با همدیگر در تضادند مثل: شحنه

کند و بر زیبایي آن  چاک و ... که شعر را از یکنواختي دور مي شب، رندان سينه مستان ني 

رویي . این حضور  اش با حالج روبه در گفتمان و همراهيبا حضور پُررنگ شاعر افزاید.  مي

اینکه شفيعي کدکني و  عالوه به .دهندۀ تأثير حالج بر عواطف و احساسات شاعر است نشان

و محمدرضا شفيعي  ستهیز يمحالج در نيشابور  چراکهحالج از یک اقلي  سرزميني هستند 

باعث شورش چنان شگرف است که  تأثير حالج بر ذهن شاعر .باشد يمنيز خود خراساني 
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خود و حاضران را به کرکسان تماشا  ،. شاعر به دنبال بردار شدن حالجشود اش مي دروني

دهد حداقل کاري که از دستش  نشان ميکند، اما شاعر با سرودن شعر براي حالج  تشبيه مي

 بقيه سکوت نکرده است. مانند بهآمده را براي حالج انجام داده و  بر

 عناصر پیراموني .6-6-9

 همچون باشد. عناصري مجموعه به نسبت شعر بياتي متنوع مي این در پيراموني عناصر

 به شفيعي کدکني بيشتر ي توجهنشانه توان چگونگي که مي زماني، مکاني و عناصر

پيراموني  عناصر و بيشتر یندهایي با مشارکينآکاربرد فر چراکه دانست، پردازي صحنه

 هاموقعيت جزئيات به مخاطبان توجه جلبو  کالم به دادن برگ و شاخ يهنشان تر فراوان

 .را دارد ها آن توصيف قصد شاعر که است هایي وصحنه

 گیریبحث و نتیجه

یندهاي آمحمدرضا شفيعي کدکني در شيوه پردازش خود به داستان حالج بيشتر از فر. 6

یند را آعبدالوهاب البياتي همين نوع فرمادي استفاده نموده است و این در حالي است که 

بيشتر به کار برده است اما کاربرد آن در شعر او بيشتر از شعر شفيعي کدکني است. بعد از 

یندهایي که بيشترین بسامد را در شعر شفيعي کدکني دارند به ترتيب آیند مادي، فرآفر

دالوهاب البياتي بعد از اي و کالمي با این تفاوت که عب یندهاي رابطهآاز فر اند عبارت

یند ذهني در شعر او به آیند ذهني پرداخته است اما شفيعي کدکني فرآاي به فر یند رابطهآفر

اي در شعر عبدالوهاب بياتي بيشتر از شعر شفيعي  یند رابطهآخورد. از دیگر سو فر چش  نمي

عي کدکني یند کالمي در شعر بياتي بهره کمتري نسبت به شعر شفيآکدکني است اما فر

 داراست.

یندها در اشعار این دو شاعر و در آیند مادي نسبت به سایر فرآبيشتر بودن کاربست فر .2 

ها نسبت به داستان حالج بيانگر این است که این دو شاعر، دیدگاهي  شيوه پردازش آن

ر این یند ذهني در شعر بياتي داللت بآسازي وجود فر گرایانه را برگزیده و براي انگاره واقع

دارد که شاعر داستان حالج را در نيروي تخيل به کار برده است اما شفيعي کدکني چون 
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یند ذهني آاقليمي و سرزميني با حالج همبستگي داشته است نيازي به کاربرد فر ازنظر

یند کالمي استفاده کرده است که این داللت بر این آنداشته است و در عو  بيشتر از فر

انگاشته  اي او را زنده کني، حالج را از قوه تخيل خارج نموده و به گونهدارد که شفيعي کد

 است که خود ریشه در فرهنگي دارد که شفيعي کدکني در آغوش آن زیسته است.

اي را که در مقدمه بيان کردی  اثبات  نقطه تالقي دو شاعر در توصيف حالج فرضيه .8 

شاعر نسبت به توصيف حالج اشتراک در  هاي این دو توان گفت: در اندیشه کند و مي مي

اي دیدگاهي صوفيانه نسبت به این  گرایي شخصيت حالج و به گونه انگاري و تقدیس زنده

 شخصيت است.
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