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 کمانگیر اثر سیاوش کسرایی از دیدگاه بررسی منظومه آرش

 گرایی (فرانقش متنی)نقش

 
 دکتر حسین رضویان

 عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان -استادیار

 اعظم میرزایی
 سمناندانشگاه  -شناسی همگانیکارشناس ارشد زبان

 چکیده
شود؛ دهی متن مربوط میگرایی هلیدي است و به کاربرد زبان در سازمانهاي مطرح نظریه نقشفرانقش متنی از فرانقش

بخش و همچنین ساخت اطالعی (اطالع کهنه و اطالع نو) در این شعر بررسی  در پژوهش حاضر، انواع آغازگر و پایان
آغازگر وجود دارد، که میزان آغازگرهاي ساده در مقایسه با آغازگرهاي  222شده است. در این منظومه در مجموع 

نشان در مقایسه با درصد) بوده است. همچنین نسبت آغازگرهاي بی 30درصد در برابر  62مرکب تقریباً دو برابر (
نیز دارد، که تعداد درصد) بیشتر بوده است. این منظومه آغازگرهاي متأخري 42درصد در برابر  60دار (آغازگرهاي نشان

آغازگر  32ها در کل درصد کل آغازگرها بوده است. در برخی از بندها آغازگر محذوف است، که تعداد آن 8ها آن
بخش محذوف در شعر وجود دارد. بررسی ساخت اطالعی پایان 25بخش و پایان 236محذوف بوده است. در کل پایان 

 بخش مطابقت دارد.ت اطالع نو با آغازگر و ساخت اطالع کهنه با پایاندهد در بیشتر موارد، ساخبندها نشان می
بخش، اطالع نو، اطالع کهنه، سیاوش کسرایی، گرایی هلیدي، فرانقش متنی، آغازگر، پایاننظریه نقشواژگان کلیدي: 

 آرش کمانگیر
 

 مقدمه  -1
مند  و دستور نقشگراي نظام )M.A.K Hallidayمند هلیدي(گراي نظاممقالۀ حاضر در چارچوب نظریۀ نقش

)systemic functional grammar) (SFGمند هلیدي رویکردي معنا بنیاد ) انجام شده است. دستور نقشگراي نظام
ترین نقش زبان، ایجاد  است؛ به اعتقاد هلیدي محور مطالعۀ نقشگرایی ، بند و متن است. از این منظر مهمترین و اصلی

شوند که عبارتند از  ) مطرح میmetafunctionدر این نظریه سه الیۀ معنایی یا فرانقش ( ارتباط و انتقال معناست.
 interpersonal)، فرانقش بینافردي (experiential metafunctionفرانقش اندیشگانی یا تجربی (

metafunction) و فرانقش متنی (textual metafunctionایم.کرده ). در این پژوهش، ما فرانقش متنی را بررسی 
)، از ابزارهاي ساختاري ایجاد گفتمان و متن در کنار ساخت rheme) و پایان بخش (themeدر فرانقش متنی آغازگر (

روند. که ابزار غیرساختاري انسجام خود شامل ارجاع، حذف و  اطالع و ابزارهاي غیر ساختاري انسجام به شمار می
ایم.  اشند. در پژوهش حاضر، انواع آغازگرها را مورد بررسی قرار دادهب جایگزینی، ادات ربط و انسجام واژگانی می

بررسی آغازگر در متن (در اینجا شعر آرش کمانگیر) اهمیت بسیار دارد، زیرا آغازگر یک متن، هدف نویسنده یا گوینده 
 ایم. دهدهد و همچنین ساخت اطالعی را بررسی مورد قرار داکند و موضوع بحث را نشان می را روشن می
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 ـ پیشینۀ تحقیق 2

گراي ها تنها از منظر فرانقش متنی دستور نقشها، دادهکنیم که در آن هایی را معرفی میدر این بخش از مقاله، پژوهش
ي شعر آرش کمانگیر نبوده ها درباره یک از این پژوهشهلیدي بررسی شده اند. البته این نکته قابل ذکر است که هیچ

 است.
مند هلیدي استفاده کرده و این نظام دستوري را دستور سازگانی نامیده است. ) در بررسی شعر، از دستور نظام1373نبوي(

وي پس از بررسی فرانقش بینافردي و متنی در شعر، بدین نتیجه دست یافته است که عناصر شعري صرفاً از نوع بیانی 
 اند.تارينیستند؛ بلکه عناصري بیانی ـ گفتمانی ـ یا رف

) در markednessدستور نقشگراي نظام مند هلیدي و مفهوم نشان داري (’’اي با عنوان) در مقاله1379خان جان(
تواند  ي تطبیق (مبتدا/اطالع کهنه) و (خبر/اطالع نو) میاین پرسش را مطرح کرده که آیا معیار دوگانه ‘‘ساخت متنی زبان

دار، اعتبار جهانی داشته باشد؛ سپس به این پرسش، تشخیص بندهاي بی نشان از نشانبه شکلی که هلیدي ادعا کرده، در 
داري در ساختار متن باشد و از آنجا که تواند مالك تحلیل نشان اي نمیپاسخ منفی داده و گفته است ترتیب آرایش سازه

پذیر نیست؛ خان جان نشان، توجیهبیتوان فاعل را حذف کرد،معیار بسامد وقوع در تشخیص بندهاي  در زبان فارسی می
 داري در ساخت زبان، مفهومی زبان ویژه است.همچنین نتیجه گرفته است که نشان

) رساله دکتري خود را 1985و1984گرا () بر اساس دیدگاه هلیدي در کتاب درآمدي بر دستور نقش1381نژاد (کاووسی
گرا نگاشته و در آن، ت آن در ایجاد انسجام در متن، نگرشی نقشبا عنوان ساخت مبتدا ـ خبري در زبان فارسی و اهمی

ها،  بند ساده را از کتاب 1100به جاي اصطالح آغازگر ـ پایان بخش از اصطالح مبتدا ـ خبر استفاده کرده است. وي 
تصادفی انتخاب،  اي ، به صورتی کامالً هاي مختلف داستانی، علمی، آموزشی و روزنامه ها و نیز گونه ها، روزنامه مجله

 استخراج و تجزیه و تحلیل کرده و در برخی موارد، گفتگوهاي دوستانه و شم زبانی را هم به کار گرفته است.
مند هلیدي و از سه منظر توصیف و گراي نظامي نظریۀ نقش) ساختمان بند را در زبان فارسی بر پایه1383پهلوان نژاد (

نقش بینافردي، بند از منظر فرانقش تجربی و بند از منظر فرانقش متنی. نویسنده پس از تحلیل کرده است: بند از منظر فرا
ي هلیدي به طورکلی، قابل تعمیم به زبان فارسی است و ها به این نتیجه رسیده است که اگرچه نظریهتحلیل داده

تر دارد، درمواردي التی واقع بینانههاي کامالً صوري، ح توصیف زبان فارسی بر اساس این رویکرد، در مقایسه با نظریه
هاي مطرح شده در نظریۀ هلیدي به صورت کامل منطبق نیست. از منظرفرانقش متنی، وي  هم این زبان با ویژگی

-را در زبان فارسی نشان داده که ساخت مبتدا ـ خبري ندارند. پهلوان» امتشنه«و » بهتر است«، »خوابیدم«هایی مانند  جمله
ها بدانیم، نظر ما با اصول دستور  توان مبتدا را بازشناخت و اگر شناسه را مبتداي آنها نمیاست در این جملهنژاد معتقد 

 مند مخالف خواهد بود؛ زیرا در این حالت، مبتدا پس از خبر آمده است.نظام
) نشان داده است که ) مبتدا سازي را در زبان فارسی بررسی کرده و ضمن تعریف مفهوم مبتدا (آغازگر1378شهیدي (

شود،  دار و ثانویه منجر مینشان جمله، به ایجاد مبتدایی نشان مبتداسازي در زبان فارسی، با دگرگون کردن آرایش بی
مندي و دراین حالت، عنصر مبتدا شده همواره اطالعی آشناتر را براي شنونده دربردارد و این مسئله، نشانگر نوعی قاعده

 دهد. فصاحت جمله را در این فرآیند توضیح میمحدودیت است که شرط 
گراي هلیدي بررسی کرده است. وي هر سه فرانقش بینافردي، متنی، تجربی ) شعر کودك را از منظر نقش1385شهرکی(

رود، از نظر فرانقش  را تحلیل کرده و نتیجه گرفته است که از نظر فرانقش بینافردي، وجه خبري، وجه غالب به شمار می
دار است و به لحاظ فرانقش تجربی نیز پربسامدترین فرآیندهاي موجود در این ها از نوع نشانآغازگر بیشتر جمله متنی،

 اند.اي و ماديشعرها، از نوع رابطه
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 ۱۰۰٥/ )نیگرایی (فراقش مت نقش  دیدگاهکمانگیر اثر سیاوش کسرایی از  بررسی منظومه آرش

 
دکتري خود، آغازگر و پایان بخش را در شش کتاب و نوزده مقاله از متون علمی فارسی و  ) در رساله1390کاظمی(

هاي فارسی و  داري آغازگر را در زبانانگلیسی بررسی کرده است. او ضمن تحلیل ساخت آغازگري ـ پایان بخشی، نشان
 ها را نشان داده است.انگلیسی بررسی کرده و وجوه افتراق و اشتراك آن

ها در تشخیص  هاي خود، به این نتیجه رسیده است که در زبان ایتالیایی، معیار آرایش سازه) در پژوهش1996الك (
نشان و بر اساس بسامد وقوع، دقیق نیست. در گونه گفتاري زبان ایتالیایی، بسامد وقوع مفعول در دار و بیمبتداي نشان

 این زبان، بسامد وقوع فاعل در جایگاه آغازین بیشتر است. جایگاه مبتداي جمله بیشتر است، ولی در گونۀ نوشتاري
، تعریف هلیدي و حسن را از »متنیت در متن: تحلیل کالم یک مقاله ي خبري...«) در مقالۀ خود با عنوان 2006کرین(

جام متن و دانند و معتقدند انسشناس، متن را یک تکۀ نوشتاري یا گفتاري معتبر میمتن مطرح کرده است. این دو زبان
کند و در عین حال، یکی از سه فرانقش خالق معنا در زبان نیز هست. در این متنیت، عاملی است که متن را معنادار می

گیري معناي کلی متن روشن ها در شکلمقاله، اصول ارجاع، جایگزینی، حذف، ربط و انسجام واژگانی معرفی و نقش آن
 شده است.

ها اي انتخاب آغازگر و محتواي تجربی مبتداها بسیار پیچیده هستند و میزان پیچیدگی آن) معتقد است الگوه1995گومز(
ها فقط روایت وقایع نیستند؛ بلکه ارزیابی نویسنده از حوادث را هم نشان به اهداف متن بستگی دارد؛ مثالً داستان

. این نوع تغییرهاي مربوط به اهداف متن، کنند دهند و رویدادهایی دیگر را که ممکن بود رخ بدهد براي ما روشن می می
 در آغازگر انعکاس یافته است.

 
 ـ چارچوب نظري 3

شناسی نظري است. این رویکرد ) یکی از سه نگرش مسلّط زبانFunctional Linguisticalگرا(شناسی نقشزبان
)، دستور نقش Emergent Grammar=EGهاي گوناگونی چون دستور پیدایشی(شناسی به انواع و زیر مجموعهزبان

شود.  ) تقسیم میSystemic Grammarمند () و دستور نظامRole and Reference Grammar=RRGو ارجاع (
گرایی است و این مؤلفه خود گرایی و تجربهشود که روح نقشاي شروع می) با مؤلفهSFGیی نظام مند(گرادستور نقش

 کند. ) نام دارد، بافت دانش زبانی نیست بلکه در زبان تجلی و تعین پیدا میcontexجزئی از زبان نیست و بافت (
ترین واحد  شناسی نقشگرا، متن  مهمت ولی در زبانترین واحد مطالعه و تحلیل اسگرا جمله مهمشناسی صورتدر زبان

 شود که ممکن است جمله یا بند و یا واحدهاي بزرگتر و کوچکتر از آن باشد. قلمداد می
محور مطالعۀ نقشگرایی بند ومتن است و هر بندي بازنمایی سه گونه معنا را حتماً دارد ـ بینافردي، اندیشگانی (با دو 

-هاي معنایی) هستند. هر فرانقش از طریق انتخاب ها (نقشطقی) و متنی ـ که معروف به فرانقشمؤلفۀ معنی تجربی و من
شود، فرانقش تجربی با  ) تشخیص داده میlexico - grammarهاي اصلی در الیۀ واژگان ـ دستور (هایی از سیستم

شوند  طریق انتخاب آغازگرها مشخص میها و فرانقش متنی از انتخاب گذرایی، فرانقش بینافردي از طریق انتخاب وجه
)Halliday,2004:114.( 
شود یعنی زبان بین  دهی متن مربوط می) زبان به کاربرد زبان در سازمانtextual metafunctionفرانقش متنی( 

کند. زبان  شود و دنیاي واقع از یک سو و دیگر رویدادهاي زبانی از سوي دیگر ارتباط برقرار می چه گفته یا نوشته می آن
هاي مترتب بر آن بافت، شود و با توجه به ویژگیکند تا به تناسب بافتی که در آن جاري می میان خود و بافت برقرار می

ها و یا هر  آفرینی کند. چرا که متن است که حامل معنا و وسیلۀ انتقال معناست. در فرانقش متنی، هر بند از گفتهمتن
هاي زبانی در شود، پس و پیش شدن و یا در آغاز یا پایان بودن عناصر و سازه ار قلمداد میها داراي ساختجمله از نوشته
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شود. در این فرانقش، بند به عنوان پیام مطرح  ها پرداخته میگردد و به بررسی و چینش آنها معنادار و مهم تلقی میآن

شود. یعنی ساخت آغازگري ان بخشی نامیده میاست و ساختاري که بند به عنوان پیام دارد، ساختار آغازگري ـ پای
دهد. هلیدي آغازگر را با توجه به جایگاه آغازي آن در بند، به پیروي از مکتب زبان ماهیت بند را به عنوان پیام شکل می

 ، تعریف کرده»کندي عزیمت پیام، و چیزي که جایگاه و سمت و سوي بند را در بافت آن تعیین مینقطه«شناسی پراگ 
هاي مکتب پراگ هر آن چیز دیگري را که پس از جداساختن آغازگر از پیام به جاي است. او همچنین به پیروي از آموزه

ماند را پایان بخش نامیده و نتیجه گرفته است که بند، به عنوان ساخت انتقال دهندة پیام، متشکل از آغازگري است که می
شود:  ). پس فرانقش متنی خود از دو نقش کلی تشکیل می65-64: 2004تیسنکند (هلیدي و مبخشی را همراهی میپایان

اي دیگر مانند حروف اضافه و آغازگر (مبتدا) و پایان بخش (خبر). هر عنصري که در ابتدا بیاید، آغازگر است و به نشانه
در ساخت تجربی آن نقش یا حروف تعریف (معرفه و نکره) نیاز ندارد. پس آغازگر، اولین سازة بند/ جمله است که 

) باشد یا افزودة participientدارد. این سازه باید تجربی باشد تا آغازگر اصلی محسوب گردد؛ یعنی باید یا مشارك (
هاي اصلی و  ) و یا فرآیند که همان فعل اصلی است. مشارکان عبارتند از وابستهcircumstantial adjunctاي (حاشیه

) شامل Extentشوند: گستره (بندي میاي طبقههاي حاشیهبند مانند فاعل و مفعول. افزوده اجباري فعل اصلی جمله یا
) شامل وسیله، Manner) شامل انواع مکانی و زمانی؛ روش و شیوه (pointانواع مکانی، زمانی و بسامدي؛ نقطه (
) Contingency/ رویداد () شامل دلیل، هدف، مقصد و منفعت؛ شرطCauseحالت، قیاس، درجه و شدت؛ علیت (

) مشتمل بر به Accompanimentداد؛ همراهی (دادن یک رويشامل شرط، اقرار، اعتراف، احتمال و وضعیت رخ
) Matter) مشتمل بر به عنوان ؛ در لباس، و محصول؛ موضوع (Roleهمراه، به اتفاق، به عالوة و با هم؛ عنوان و نقش (

: 2000) مشتمل بر از نظر، از منظر، به نقل از و ... (هلیديAngleو زاویه یا منظر (شامل دربارة، در باب و در مورد؛ 
 ).158ـ151

 
 هابندي دادهـ ارائه و طبقه4

 شوند.هاي منظومه آرش کمانگیر در این بخش بررسی میبا توجه به چارچوب مطرح شده، داده
 
 بررسی فرانقش متنی -4-1

تواند گروه اسمی و یا هر نوع گروه دیگري مانند گروه قیدي باشد. ستند. آغازگر میترین نوع آغازگرها مشارکان هرایج
تشخیص آغازگر بدین صورت است که اگر اولین سازة جمله یا بند، یکی از سه عنصر یاد شده (مشارك و افزودة 

هاي شود. در مثال محسوب می بخشاي و فرایند یا فعل اصلی) باشد، آن عنصر، آغازگر بند است و بقیۀ بند، پایانحاشیه
 زیر به آغازگرها (کلماتی که زیرشان خط کشیده شده است) توجه کنید.

 بارد؛می برف
 به روي خار و خارا سنگ. باردبرف می

 خاموش، هاکوه
 دلتنگ،ها دره
 چشم انتظار کاروانی با صدايِ زنگ... هاراه

 ... آرش،منم«
 در اینجا آغازگر متأخر است)؛ (که آن مرد با دشمنچنین آغاز کرد 
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اي معرفی کرده است، با توجه به این شبکه آغازگر با سه سیستم مهم ) انواع آغازگرها را به صورت شبکه2000هلیدي (

-)، انتخاب آغازگر بیsimple and multiple themeسر و کار دارد: انتخاب نوع آغازگر (ساده یا مرکب/چندگانه (
) یا غیراسنادي شده predicated) و انتخاب آغازگر اسنادي شده (markedدار (ن) یا نشاunmarkedنشان (

)unpredicated.(( 
 

 آغازگر ساده و مرکب/چندگانه
 اي یا فعل اصلی باشد، آغازگر ساده خواهد بود؛ مانند: اگر اولین سازة آغازکنندة بند، به تنهایی مشارك یا افزودة حاشیه

 ،مرزهاي ملک
 سامان.دامن گُستر اندیشه، بیهمچو سرحدات 

 بگذشته از سرحد و از باور... دشمنان
هاي بینافردي و متنی، یعنی عناصر غیر تجربی بیایند، آغازگر از نوع اما اگر پیش از این آغازگر، عناصري از فرانقش 

 مرکب است. مانند:
 اندوخت.اي در بر نمیکینههیچ سینه 

 ورزید.مهري نمی هیچ دل
 نالید.، گرگی خسته میهاي دوردره از میان

 
  دارنشان و نشانآغازگر بی

 شود،  نشان نامیده میهرگاه در یک بند، فاعل در جایگاه آغازگر و نقطۀ آغاز کالم واقع شود آغازگر بی
 بر بام؛ کودکان
 بنشسته بر روزن؛ دختران
 غمگین کنارِ در؛مادران 
 در راه. مردها

دار خواهد بود، چون در این هایی غیر از فاعل در جایگاه آغازگر، بند نشان با حضور سازهدر غیر این صورت، یعنی 
) 73: 2004کند (هلیدي و متیسن،خورد و چینش عادي کالم را دگرگون میوضع، حالت به اصطالح خنثاي بند به هم می

 . مانند:
 ،شامگاهان

 ،ها، پی گیر جستند آرش را به روي قله راه جویانی که می
 بازگردیدند،

 نشان از پیکر آرش،بی
 با کمان و ترکشی بی تیر.

 دهد پاسخ. آرش می هاي کوه با دهان سنگ
 

هاي خبري این زبان و در حالت هاي خبري، نوع آغازگر به نوع وجه بند و جمله وابسته است. در جملهدر جمله
 نشان، آغازگر فعل امري است مانند: بیهاي امري و در حالت نشان، آغازگر فاعل دستوري است؛ در جمله بی
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 ، اي خوشۀ خورشید!برآ

 اي بی تاباي، من تشنهتو جوشان چشمه
 ، تا جان شود سیراب.برآ، سرریز کن

). 74: 2004نشان، آغازگر پرسش واژه است (هلیدي و متیسن،اي و در حالت بیواژههاي پرسشی پرسشو در جمله
 مانند:

 ریزد،نغمه می کدامین
 تواند ساخت،آیا می کدام آهنگ

 رفتند؟هاي استواري را که سوي نیستی مردانه میطنین ِگام
شود؛ مانند آغازگرهاي قیدي یا حرف دار محسوب میدر بندهاي خبري اگرآغازگر فاعل نباشد آغازگر از نوع نشان

 ). مانند:73: 2004و متیسن، هاي فارسی و انگلیسی) (هلیدي اي و یا به ندرت آغازگر متممی (در زباناضافه
 ،به نیرویی که دارد زندگی در چشم و در لبخند

 نقاب از چهرة ترس آفرین مرگ خواهم کند.
 ، دو زانو بر زمین بنهادنیایش را

 ز هم بگشاد. ها و بستانبه سوي قله
 

ین بندها به طور معمول و در بندهاي تعجبی نیز ساخت آغازگري ـ پایان بخشی وجود دارد. در زبان انگلیسی آغازگر ا
 ).73: 2004نشان عنصر پرسشی تعجبی است (هلیدي و متیسن، بی

فاعل » در گشودندم«نشان است مثالً در جمله  هاي خبري زبان فارسی، آغازگر بی فاعل مستتر یا محذوف در جمله
 اي زیر:بخش است و یا ضمیر محذوف من در بنده ها) آغازگر است و بقیۀ جمله پایانمحذوف (آن

 آیم.پیش می
 آرایم.دل و جان را به زیورهاي انسانی می

 
 ـ ساخت اطالعی بند2ـ 4

بخش بدانیم، پویایی ارتباطی و شناختگی اساس ) را اساس ساخت آغازگر ـ پایانaboutnessاگر ویژگی دربارگی(
ها، هر دو  اگرچه این ساختساخت اطالعی است، این تمایزي است که هلیدي میان این دو ساخت قائل شده است؛ 

شود بلکه با واحد دستوري مجزایی مرتبط است که واحد اطالعی  نقش متنی دارند. این نظام به بند مرتبط نمی
)information unitچه تا ). ساخت اطالعی بند پیوستاري است میان آن88: 2004شود (هلیدي و متیسن ) نامیده می

اطالع «و آن چه ناشناخته و غیر قابل پیش بینی است. دو عنصر اصلی این ساخت  کنون شناخته شده یا قابل پیش بینی
) هستند. اطالعات کهنه، اطالعاتی هستند که آشنا new information» (اطالع نو«) و given information» (کهنه

توان آن را از آید و نمینمیها اشاره شده است و اطالع نو در متن سخن از آن به میان هستند یعنی قبالً در متن به آن
سخن قبلی استخراج کرد و براي شنونده یا مخاطب آشنا نیستند در حالی که اطالع کهنه براي شنونده یا مخاطب آشنا 

) است و ساخت آغازگرـ پایان بخش address orientedاست. بنابراین ساخت اطالعی، ساختی مخاطب محور (
 گوینده محور است.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
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) نواختی prominenceـ اطالع نو داراي برجستگی (1گیرد:  طالع کهنه و نو بر این اساس صورت میشیوة بازشناسی ا

: 2004زند. (هلیدي و متیسن،نشان آن را رقم میآید که حالت بیـ اطالع کهنه معموالً پیش از اطالع نو می2است؛ 
 ) مانند:90ـ88
 ها خاموش،کوه
 ها دلتنگ،دره

 ها اطالع کهنه هستند و خاموش و دلتنگ اطالع نو هستند.ها و درهدر اینجا کوه 
 به ساخت اطالعی در بندهاي زیر توجه کنید:

 (اطالع نو)  درین پیکار،
 (اطالع کهنه)  در این کار،

 (اطالع نو) دل خلقی است در مشتم، 
 (اطالع نو)  امید مردمی  خاموش هم پشتم.

پایان بخش و اطالع کهنه و نو ــ استوار نیست بلکه وجود مناسبات  -آغازگراما متنیت متن تنها بر این دو ساخت ــ 
 شود.نامیده می» انسجام«اند و یابد. این مناسبات غیرساختاري دیگري درون آن ضرورت می

 
 ـ تحلیل و روایت شعر3ـ 4

با دیدي نو سروده شده آرش کمانگیر اثر سیاوش کسرایی ، نخستین منظومه حماسی است که در دلیران به سبک نو و 
است. کسرایی خود را از چارچوب تنگ وفقیر داستان زندانی نکرده، بیش از داستانسرایی و شرح حرکات پهلوانی در 

هاي ها و شکست تجسم حال و روح و محیط کوشیده است. این منظومه به طور دقیق و واقعی تحوالت و نابسامانی
 دهد.اجتماعی را نشان می

پردازند، از کوبی میها در حالتی از جذبه و سماع به پايشود. واژهبا توصیف و ستایش طبیعت شروع میمنظومۀ آرش 
» زندگی«هاي سرشار برند و در حالتی از شیدایی برکت زیبایی را در خوشهشوند، به زیبایی به سجده میخود می خود بی
 کنند.درو می

اولین بار که اوِستا را خواندم، «کند: ومۀ آرش کمانگیر را چنین بیان میخود شاعر، سیاوش کسرایی، انگیزة سرودن منظ
سرگذشت مردي در زمان پادشاهی منوچهر، که در زمان او مردم ایران چندین سال در محاصرة تورانیان و افراسیاب 

محاصره بوده است.  کنند و این به خاطر گرسنگی و قحطیِ ناشی ازبودند، توجهم را جلب کرد. مردم تقاضاي صلح می
شود که از باالي البرز ها را بشکنیم تا دیگر هوسِ جنگ نکنند. پس پیشنهاد میگوید بیاییم غرور ملّی این افراسیاب می

کوه یک تیرانداز ایرانی تیري بیندازد و هرجا که تیربه زمین نشست، همان جا مرِز ایران و توران شود. البته واضح است 
شود. او تا انتهاترین نقطۀ ممکن تیر را پرتاب تیر تا کجا محدود است. آرش داوطلب این مهم میکه قدرت پرش یک 

اند که شاعرانه هم هست. از جمله این که آرش یک نی را پر از شبنم کرد. البته تعبیر زیبایی براي این موضوع قائل شده
-کنندة شبنم است، این تیر فاصلۀ زیادي را طی می جذب کند. چون خورشیدکند و آن را در مقابل خورشید پرتاب میمی

گویم او جانش را در تیر گذاشت. گذارم و میاي است. اما من این زیبایی را به نفع ملّتم کنار میکند. تعبیر زیبا و شاعرانه
ام که در راه رفع تهماند. مهم، گذشتن از جان بود. این شعر را من به خاطر کسانی گفاز هستی آرش غباري بر جاي نمی

 ).13: 1383اند. (کسرایی،مشکالت اجتماعی فداکاري کرده
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 ها:ـ تحلیل و تفسیر داده 5

هاي بدست آمده از متن منظومه در قالب نمودار آماري ي دادهگرایی و فرانقش متنی حال به ارائهپس از تبیین نظریه نقش
 کنیم.ها را تحلیل میپردازیم و سپس دادهمی

 : نمودار فراوانی آغازگر و پایان بخش 1نمودار شماره 

 
 

ها  بخش آغازگر بوده است  و پایان 222بخش داریم که تعداد آغازگرها در مجموع  در این نمودار دو مؤلفۀ آغازگر و پایان
شود، ه میهاي محدوف نیز دید پایان بخش وجود دارد در کل منظومه آغازگرهاي محذوف و پایان بخش 236در مجموع 

هایی که ضمیر در جایگاه بوده است. در موقعیت 25هاي محذوف  بخش و تعداد پایان 32که تعداد آغازگرهاي محذوف 
شود به عبارتی دیگر آغازگر محذوف وجود دارد که در این  منظومه گیرد این ضمیر حذف مینشان قرار میآغازگر بی

 بیشتر در رجز آرش، ضمیر(من) حذف شده است:
 باشد. ضمیر شما به عنوان آغازگر محذوف می  مجوییدم نسب، ــ
 باشد. ضمیر من به عنوان آغازگر محذوف می   فرزند رنج و کار.

 باشد. ضمیر من به عنوان آغازگر محذوف می گریزان چون شهاب از شب،
 باشد. ضمیر من به عنوان آغازگر محذوف می  يِ دیدار.چو صبح آماده

خواهد به دیگران تواند به این دلیل باشد که گوینده یعنی آرش اعتماد به نفس خود را میین رجز میحذف آغازگر در ا
 نشان دهد و این که او براي مردم کامالً شناخته شده است.

 .تعداد و فراوانی انواع آغازگرها2نمودار 
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که آغازگرهاي ساده در برابر آغازگرهاي توان چنین گفت هاي مربوط به انواع آغازگرها میدر تحلیل و بررسی داده
درصد بوده  30درصد و آغازگرهاي مرکب تقریباً  62شوند که درصد آغازگرهاي ساده تقریباً مرکب در نظر گرفته می

درصد در  60ها تقریباً شوند که تعداد آناست. و آغازگرهاي بی نشان در برابر آغازگرهاي نشان دار در نظر گرفته می
ها به عنوان آغازگر محذوف نام ندرصد بوده است. و همچنین شاهد حذف ضمایر فاعلی نیز هستیم که از آ 42برابر 

برده شده است که در این گونه بندها به دلیل وجود قرینۀ معنایی و احتمال درك شنونده یا خواننده از این اشعار این 
ر بوده است و همچنین در این منظومه آغازگرها گاهی بعد آغازگ 32گونه آغازگرها حذف شده اند که تعداد آن در کل 

جا بیشتر به دلیل قافیۀ شعر و یا ها به عنوان آغازگر متأخر یاد شده است که در اینناند که از آاز پایان بخش قرار گرفته
 آفرینی شعر از این گونه آغازگرها استفاده شده است.براي تأکید و یا زیبایی

   ‘‘عمو نوروزهاي خود براي بچهگوید قصه می’’ 
 در اینجا عمونوروز، آغازگر متأخر است.

توان گفت هنگامی که کسی یا چیزي را مورد خطاب قرار داده است آن را به عنوان آغازگر متأخر آورده است و یا می
 هاي زیر:مانند مثال

 !  اي انسانجنگلی هستی تو، 
 !اي جنگل انسان سربلند و سبز باش، 

توان گفت که در این منظومه بیشتر از اطالع نو استفاده شده است و تعداد در مورد ساخت اطالعی این منظومه میو 
درصد موارد ساخت اطالع نو با  95توان گفت در بیشتر موارد یعنی بیش از اطالع کهنه کمتر بوده است و همچنین می

شویم در  ست. در مواردي که با پایان بخش محذوف مواجه میبخش منطبق بوده اآغازگر و ساخت اطالع کهنه با پایان
 ایم. اي را که شنونده یا مخاطب با آن آشنا است را از بند خود حذف کردهاصل اطالع کهنه
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 گیري ـ نتیجه 6

تالش نوشتار حاضر بررسی ساختار جمالت از منظر فرانقش متنی در منظومه آرش کمانگیر سرودة سیاوش کسرایی بود. 
دهی و نظم خاص جمالت  هاي انجام گرفته به این نتایج رسیدیم که با استفاده از آرایش کلمات و سازماندربررسی

توان به معناي خاصی دست یافت. به عبارت دیگر، هر ساختی در زبان براي آفرینی متن می (بندها) عالوه بر زیبایی
ساخت اطالعی در این منظومه براي برجسته کردن و تجسم  رود. ساخت آغازگرـ پایان بخشی و اهداف خود به کار می

شرایط و مشکالت مربوط به زمان سرودن منظومه به کار رفته است و نوعی ارتباط خاص بین شنونده یا مخاطب و 
گوینده یا شاعر  برقرار کرده است و باعث ایجاد معنا شده است. و شاعر با استفادة درست و صحیح از نوع آغازگرها، 

 رایط و نابسامانی را به تصویر کشیده است.ش
ها  شناسی شاعر و براي بیان تفاوت شناسی و متن توان براي سبک ها می توان گفت که از این پژوهش و بررسی در پایان می

ررسی هاي او با دیگر شاعران و نویسندگان با توجه به نحوة استفاده او از آرایش کلمات در بندها استفاده کرد. ب و شباهت
شود تا از این رهگذر ابعاد جدیدي از آثار دیگر روشن هاي دیگر به پژوهشگران عالقمند توصیه میاشعار و داستان

 گردد.
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