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 تحلیلی به فرایندهای ساختاری غزلی از شهریار نگرشی

 لودکتر علیرضا نبی

 دانشگاه قم یزبان و ادبیات فارس استاد

 فرشته دادخواه

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه قم

 چکیده

ی شهریار بررسیی و تحلییل شیده اسیت، بیرای ایین       «آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا»حاضر غزل مشهور  در مقاله

ها در کنیار یکیدیگر بررسیی    ور، ساختار دستوری و زبانی غزل در کانون توجّه قرار گرفته و چگونگی سازواری و انسجام آنمنظ

ای برای دست یابی به تحلیلی صحیح از این غزل، فرایندها و کنش هیای میادی، ذهنیی، کالمیی، رفتیاری و رابطیه      . شده است

در فراینیدها و  . فعال به کار رفته در غزل موضوع میورد بررسیی قیرار گرفتیه اسیت     موجود در آن، تبیین گردیده و با تمرکز بر ا

ها پرداخته شیده و عناصیر   ها و محمولهای غزل به دسته بندی و توضیح مشارکین اعم از کنشگرها، کنش پذیرها، حاملکنش

طیرح واژگیانی غیزل نییز از دیگیر       دسیته بنیدی  . پیرامونیِ زمانی، مکانی و چگونگی در ابیات غزل بررسی و تحلیل شده اسیت 

 .حاضر است موضوعات مورد توجّه در مقاله

 .شهریار، غزل حاال چرا، تحلیل ساختاری، فرایندها، افعال: هاکلیدواژه

 کلّیّات

ای که هم به تمیام اجیزای   توان به جوانب مختلف و زوایای متعدّد آن پرداخت، به گونهبرای تحلیل قالبی مانند غزل می

ترین جزء واجی تا سطح فکری و در تحلیل شعر باید از کوچک. وجّه شود و هم کلیّت و ساختار آن مورد توجّه قرار گیردغزل ت

در اجزای شعر بایید عناصیر عیاطفی، تخییل، زبیان، شیکل و       . مفهومی و نیز سازواری و انسجام تمام اجزا با یکدیگر توجّه شود

 .آهنگ بررسی شود

شیویم و بیا   شیهریار وارد میی  «آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرای»زبانی و دستوری به غزل  هحاضر از دریچ در مقاله

 .کنیماین غزل را واکاوی می و دستوری زوایای پنهان و پوشیدههای تحلیلی زبانشناسی گیری از روشبهره

-دست آمده کمتر خدشه پیذیر میی   های ادبی بسیار راهگشاست و نتایج بهبه کار گرفتن الگوهای زبانشناسی در تحلیل

 .شوند

هیای او  تواند در سایر غزلهای شهریار است، تحلیل و بررسی آن میبا توجه به اینکه غزل مورد نظر از مشهورترین غزل

 . نیز به عنوان الگو قرار گیرد

ه است ولیی بیا ایین الگیوی     اشعار شهریار و غزل مورد نظر کارهایی انجام شد تحقیق باید گفت اگرچه درباره در پیشینه

آن از این منظر تبیین نگریده است و پیژوهش حاضیر از ایین جهیت      ل نگریسته نشده و زوایای پوشیدهتحلیلی هنوز به این غز

 .تازه و غیر تکراری است

 .شودشود و سپس با دقت در اجزای آن، نکات مورد نظر تبیین میابتدا به متن غزل اشاره می
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 ربانیت ولیی حیاال چیرا    آمدی، جیانم بیه ق  

 

 بی وفا حاال کیه مین افتیاده ام از پیا چیرا     

 

 نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمیدی 

 

 سنگدل این زودتر می خواستی حیاال چیرا  

 

 عمر ما را مهلت امروز و فردای تیو نیسیت  

 

 من که یک امروز مهمیان تیوام فیردا چیرا    

 

 نازنینییا مییا بییه نییاز تییو جییوانی داده ایییم  

 

 نون با جوانان ناز کین بیا میا چیرا    دیگر اک

 

 وه که بیا ایین عمرهیای کوتیه بیی اعتبیار      

 

 این همه غافل شدن از چون منیی شییدا چیرا   

 

 شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنیده بیود  

 

 ای لب شیرین جیواب تلیخ سیر بیاال چیرا     

 

 ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت

 

 ال چیرا این قدر با بخت خواب آلیود مین،ال  

 

 آسمان چون جمیع مشیتاقان پریشیان میی کنید     

 

 در شگفتم من نمی پاشید زهیم دنییا چیر    
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 در خزان هجر گل ای بلبیل طبیع حیزین   

 

 خامشییی شییرط وفییاداری بود،غوغییا چییرا 

 

 شهریارا بی حبییب خیود نمیکیردی سیفر    

 

 اییین سییفر راه قیامییت میییروی تنهییا چییرا 

 

 (444: 4914، 4شهریار،ج)                                                                        

 

معنیا  . برنید زبان با جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد و مردم با استفاده از سیستم زبان، زندگی اجتمیاعی خیود را پییش میی    

شیده اسیت، یعنیی بافیت      دامنیه معنیای انتخیاب   ۀ یابد و بافت، محدود کنندرود، نظام میهمیشه با بافتی که در آن به کار می

 .تواند به تولید معنایِ زبان کمک کند و آن را محدود کرده یا گسترش دهدموقعیّتی و بافت فرهنگی می

توانید در سیطح دسیتور    شود، این نگرش میجهان نشان داده میۀ های زبانشناسی در واقع نگرش انسان درباردر تحلیل

فعل حوادث و اتّفاقات و رویدادها را نشان می دهد و اسم بیه اشییا و نظیایر آن    . شودزبان با فعل، اسم، صفت یا قید نشان داده 

 .دهد و چگونگی رویدادها و زمان و مکان آن را قیود بیان می کنندها و اوصاف اسم را نشان میشود و صفت، نسبتمتمرکز می

 ها به عنوان واحدهای کمینها در ابیات و مصراعهای پیرامونی ربرای تحلیل غزل فوق باید فرایندها، مشارکین و موقعیّت

  :  ها را دسته بندی و تحلیل کرد، به همین قصد ابتدا به فرایندهای مذکور و انواع آن می پردازیمدستوری بررسی کرد و انواع آن

 (Processes)فرایندها   -4

 :د به طور بالقوه شامل سه مؤلّفه استها و رویدادهاست، هر فراینها و کیفیّت ایجاد اتّفاقفرایند نشانگر کنش

 .نوع اصلی فرایند وجود دارد 3فقط ( یابدکه نوعاً در یک عبارت فعلی تجلّی می)خود کنش  -4

 (.یابندهای صفتی تجلّی میهای اسمی و در مورد صفات در گروهکه نوعاً در گروه)شرکت کنندگان در کنش  -2

هیای قییدی و بنیدهای قییدی پییرو      ای، گروهو در گروه های حرف اضافه)شوند هایی که با کنش همراه میموقعیّت -9

 (یابندتحقّق می

 .تواند طبقه بندی شودمی...ها با قیودی مانند قید مکان، زمان، کیفیت، علت واین موقعیّت(. 436: 4946توالن، )

هم حروف اضافه و قیود، یعنی تمام آنچه در این تحلیل هم فعل و عبارات فعلی مورد نظر است و هم اسامی و صفات، و 

 :گیردتواند ساختار یک بند یا جمله را در یک متن گفتاری و نوشتاری ایجاد کند، مورد نظر قرار میکه می

   (Material process)های مادی کنش 4-4
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. هاسیت ر صورت میادی کینش  است و بیشتر ناظر ب...این مرحله پاسخگوی سؤاالتی مانند چه اتّفاقی افتاد؟ یا چه کرد؟ و

موجیود انسیانی ییا شیبه     )کنشگر : این کنش به وسیله یا موجود تأثیر پذیرفته نیاز دارد و عامل دیگر این کنش عبارت است از

 .؛ نیرو یا کنشگر غیرجاندار و ابزار که تحت کنترل یک کنشگر است(انسانی که از روی عمد عمل می کند

 :زکنش های مادی این غزل عبارتند ا

 ام در بیت اول،ی آمدی و از پا افتاده

 خواستی در بیت دوم،ی آمدی و می

 ایم در بیت چهارم،ی جوانی داده

 ی سر به زیر افکنده بود در بیت ششم،

 ی نخفت در بیت هفتم،

 پاشد ز هم در بیت هشتم،کند و نمیی پریشان می

 روی در بیت دهم،کردی سفر و میی نمی

دهد غزل بار مادی و واقعیی دارد و در آن کمتیر   مورد فرایند مادی حضور دارد و نشان می44رد نظر بنابراین در غزل مو

در این فرایند دیرهنگام شیدن آمیدن ییار و پییری و فرتیوتی      . عناصر انتزاعی و خیالی یا مفاهیم ایده آل و غیر رئال وجود دارد

بیی خیوابی و   . گی شده و جوانی خود را در این عشق از کف داده استشاعر یا عاشق نمایان است، شاعر دچار پیری و از پا افتاد

شاعر در بیت پاییانی  . پریشان حالی او از دوری یار سبب شده است که تصوّر کند ممکن است دنیا از این امر از هم پاشیده شود

 .گوید که باید تنها و بدون یار رهسپار شوداز سفر قیامت و مرگ سخن می

 (Mental process)ی های ذهنکنش 4-1

فراینید ذهنیی در   »های ذهنی، احساسی و شناختی توجّه دارد این فرایند با فرایند مادی متفاوت است و بیشتر به جنبه

فکیر کیردن و   )و شیناخت  ( دیدن، شینیدن )، افعال حسّی (دوست داشتن، ترسیدن)های ذهنی افعال حسّی یا واکنش ۀبردارند

این افعال یک حسگر یا مدرک انسانی یا غیر انسانی دارد و یک چیزی که بیه ادراک ییا   (. 433: همان)« هستند( اعتقاد داشتن

. شود، کنشگر این فرایند ممکن است نه فقط حسگر بلکه فعّال و درگیر باشید آید که پدیده خوانده میاحساس یا اندیشه در می

 . شوددر واقع در این فرایند چیزی فرافکنی می

ل فضای مادی و واقعی از کنش ذهنی برخوردار نیست و شاعر مجالی برای ارائیه چنیین فراینیدی پییدا     این غزل به دلی

 .نکرده است

 (Verbal process)های کالمی کنش 4-9

فرایندهای کالمی فراینیدهای گفیتن ییا صیحبت     »در این فرایند سخن گفتن و ارتباط کالمی مورد توجه قرار می گیرد 

او بیه  )ۀمثالً در جمل(. 211: همان)« هستند و شرکت کنندگان آن عبارتند از گوینده، گفته و مخاطب کردن در معنای کلّی آن

 .فرایند کالمی کامالً مشهود است.( من گفت که متأسّف است
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ی، گفتگیو و دییالوگ   با توجه به اینکه یار غایب بوده و در زمان پیری و فرتوتی شاعر به نزد او آمده، غزل فاقید منطیق   

ت و بیشتر یادآوری گذشته و گله از دیرآمدن یار و شکایت از گذر عمر و زندگی شاعر در ابیات مطرح شده است که روایتیی  اس

 .یکسویه و یک جانبه است و امکان نقل قول و گفتار دو سویه به دست نداده است

 (Behavioral process)های رفتاری کنش 4-1

فرایندهای مربیوط  »های انسانی داللت دارد ذهنی است و بر بروز رفتار و کنش این فرایند حد واسط فرایندهای مادی و

ها شکل جسیمانی و میادی   آن. توانند درونی یا بیرونی باشندای هستند که میهای انسانی خودجوش یا کنترل نشدهبه فعالیّت

ایین   ....گیوش دادن، لبخنید زدن، داد زدن و  مانند نگاه کیردن،  (. 214: همان)« هستند( کالمی یا ذهنی)دو فرایند اصلی دیگر 

 .گیردرفتارگر انسانی دارد و مابین فرایندهای مادی و ذهنی قرار میۀفرایند یک شرکت کنند

 ی ناز کن در بیتِ 

 نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم

 جوانان ناز کن با ما چرادیگر اکنون با                                                                 

 

 ی در شگفتم در بیتِ

 آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند

 در شگفتم من نمی پاشد زهم دنیا چر                                                                

 

فرایند رفتاری کمتیر اثیری در آن    با توجّه به اینکه غزل بیشتر شرح گذشته و گله و بیان فراق و دوری است از کنش و

-بینیم، بیان این مفاهیم فرصت بیان فرایند رفتاری و مهلت رفتار و کنش خاصی را فراهم نکرده اسیت و شیاعر از ییار میی    می

خواهد که ناز و کرشمه با او را در هنگام کهولتش رها کند و بساط غمزه و ناز را به جایی ببیرد کیه مجیال و هنگیام آن فیراهم      

فراینید رفتیاری قیرار    ۀ کند که در زمیر در یک مورد نیز به شگفتی و تعجّب خود اشاره می.شد و خریداران جوانی داشته باشدبا

 .گیردمی

  (Relational process)ای کنش های رابطه 4-0

هسیتند و  فرایندهای مربیوط بیه توصییف ییا شناسیایی      »شود در این فرایند بیشتر بر بودن و هستی رویدادها تاکید می

: همیان )« ها بیودن اسیت  هایی اند که روابط موقعیّتی یا ملکی دارند و فعل معمول در آنهای فشرده یا فعلمتضمّن وجود فعل

212.) 

 ی جانم به قربانت و بی وفا بودن در بیت اول،

 ی نوشداروی بودن و سنگدل بودن در بیت دوم،

 ی مهمان بودن در بیت سوم،
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 چهارم،ی نارنین بودن در بیت 

 ی شیرین لب بودن در بیت ششم،

 ی شب هجران شدن در بیت هفتم،

 ی بلبل بودن طبع و شرط وفا داری خاموش بودن در بیت نهم، 

پردازد، با توجّه به اینکه شهریار در این غیزل بیه   این فرایند به بیان رابطه حامل و محمول و بودن یا نبودن رویدادها می

 . پردازد از این فرایند بیشتر بهره گرفته استاق یار و پیری خود میتوصیف و شناساندن موضوع فر

جان را قربان کردن، بیان بی وفایی یار، نوشداروی بعد از مرگ بودن آمدن یار، سنگدل بودن یار، مهمان بودن شیاعر در  

دن و شیرط وفیاداری را سیکوت و    پایان عمر و پیری، نازنین بودن یار، شیرین لبی یار، توصیف شب هجران و طبع را بلبل خوان

 . ای غزل مذکور است ترین فرایندهای رابطهخاموشی دانستن از مهم

رفتیاری  % 3رابطیه ای و  % 49آن میادی،  % 44فرایند به کار بیرده کیه    29نهایتاً باید گفت شهریار در این غزل مجموعاً 

 .است و با توجّه به فضای فکری غزل فرایندهای مادی بیشتر است

 ن و وجه افعال زما -4

 .توجّه به زمان و وجه افعالِ به کار گرفته شده در غزل مورد نظر نیز نتایج خوبی به دست خواهد داد

 

 

 افعال حال

 

، پریشان (در معنای ندارد)، نیست (در معنای حال)آمدی 

 رویپاشد، میکند، نمیمی

 مورد 3

 افعال گذشته

 

اییم، افکنیده بیود،    ام، آمدی، می خواستی، دادهاز پا افتاده

 کردی سفرنخفت، نمی

 مورد1

 مورد 3 ، بود(بار 2)، هستم(بار1)هستی  ربطی

 مورد4 ناز کن امر

 مورد4 جانم به قربانت دعایی

 

ها موجب شده از افعال ربطی استفاده بیشتری شود وبا توجه به گله گذاری و شیرح وقیایع و   بیان رویدادها و توصیف آن

افعالی مانند از پا افتادن، آمدن ییار، جیوانی را دادن، نخفیتن و    . افعال گذشته نیز استفاده زیادی شده است خاطرات گذشته، از

 . ای است که شاعر آورده تا مفاهیم مذکور را تبیین کندترین افعال گذشتهسفر کردن از مهم
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 :الزم و متعددی بودن افعال

 

 مورد1 روی کردی سفر، میپاشد، نمیآمد، افتاد، ناز کن، نخفت، نمی الزم

 مورد4 کندایم، افکنده بود، پریشان میخواستی، دادهمی متعددی

 

 .دهد تعداد کنش پذیران کمتر از کنشگران هستنددر این غزل بسامد فعل الزم بیشتر از فعل متعددی است و نشان می

  (Participants process)مشارکینِ فرایند  -1

خیود  ۀ شوند، مشیارکین گیا  رایندها مشارکین هستند که در فرایند به اشکال مختلفی ظاهر میهای فیکی دیگر از مؤلّفه

توان مشارکین را می. مند شوندممکن است از فرایند منتفع و بهرهۀ شود و گاها اعمال میفرایند بر آنۀ عامل فرایند هستند، گا

 :ها تقسیم کرددر کنشگر، کنش پذیر و حامل و محمول

 پذیرر و کنشکنشگ 9-4

پیذیر در فراینیدهای   کنشگر و کینش . پذیر دسته بندی کردبه طور کلّی می توان مشارکین را بر دو نوع کنشگر و کنش

پذیران، بررسی میزان افعال برای رسیدن به کنشگران و کنش. شودمادی بیشتر نمود دارند و سبب تبیین عناصر این فرایند می

شود زیرا در افعال متعددی هر دو مشارک حاضرند پذیران میدریافت تنوع کنشگران و کنش الزم و متعددی مهم است و سبب

 .ولی در افعال الزم فقط کنشگر حاضر است و کنش پذیر موجود نیست

 کنش پذیر کنشگر 

 یار یار، جان، شاعر 4بیت

 آمدن یار ( بار2)یار  2بیت 

 وعده دادن عمر 9بیت 

 ، مایار، جوانان ما، یار 4بیت

 یی یی 3بیت 

 یی شاعر 6بیت

 بخت چشم شاعر 1بیت

 جمع مشتاقان آسمان، شاعر، دنیا 4بیت

 یی یی 3بیت
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 حبیب شهریار، تو 41بیت

 مورد3 مورد43 جمع

 

ترین و مکرّرترین کنشگران عبارتند از یار و شاعر که محور اصلی شکل گیری مفهوم این غزل هستند و در این غزل مهم

پذیران نیز یار حضور پر رنگی دارد زیرا شهریار در این غزل و بییان  در میان کنش. دو برای اکمال معنا ضروری استحضور هر 

 .کندها و اوصاف یار تأکید میمفاهیم مورد نظر بسیار بر ویژگی

 هاها و محمولحامل 9-1

حامیل و محمیول در   گییرد، بنیابراین   در فرایندهای ربطی این ویژگی با اصطالح حامل و محمول میورد نظیر قیرار میی    

هیا  شود و غالباً یک طرف، حامل و دارنده اوصافی است و صفتای و ترکیبات موصوف و صفتی بیشتر دیده میفرایندهای رابطه

 .شودهایی به عنوان محمول بر او حمل مییا نسبت

 

 محمول حامل 

 بی وفا یار 4بیت

 نگدلنوشدارو، مرگ، س ، سهراب(بار2)یار 2بیت

 مهمان من 9بیت

 نازنین، ناز یار، تو 4بیت

 کوته، بی اعتبار،غافل، شیدا  عمر، یار، من 3بیت

 شور، تلخ، سرباال فرهاد، شاعر، جواب 6بیت

 شب هجران، خواب آلود یار، بخت 1بیت

 یی یی 4بیت

 بلبل، حزین، خامشی تو، طبع، شرط وفاداری 3بیت

 شهریار تو 41بیت

 مورد21 مورد43 جمع

 

ها و اوصافی نظیر به دلیل مرکزیّت حضور محبوب در نظر شهریار، یار پربسامدترین حامل این غزل شده است و محمول

 . به او نسبت داده شده است...بی وفایی، سنگدلی، نوشدارو بودن، نازنین بودن و
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 (Circumstances)عناصر پیرامونی  -9

عناصر پیرامونی اشاره کرد که به شکل عناصر مکیانی، زمیانی، چگیونگی و علّیت      توان بهها میهای دیگر فراینداز مؤلّفه

پردازنید کیه در سیاختارهای    در فراینیدها میی  .. .های مکانی، زمانی، کیفی وعناصر پیرامونی به تبیین موقعّت. شودنمودار می...و

-، در واقع این عناصر وضعیّت پیرامونی و موقعییت شوندپدیدار می...زبانی و دستوری مانند گروه قیدی و گروه حرف اضافه ای و

 .کنندهای مختلف فرایندها را مشخص می

 

، بعد، زودتر، مهلت، امروز و فردا، یک امروز، فیردا،  (بار9)حاال زمان

 (هنگام)اکنون، یک دم، چون

 مورد42

 مورد44 ، این قدر(شباهت)، چون (بار44)ولی، چرا  کیفیت

 مورد9 مت زیر، باال، راه قیا مکان

 

با توجیه بیه   . مکانی است% 44چگونگی و کیفیت و % 44زمانی، % 44عنصر پیرامونی دیده می شود که  23در این غزل 

لحن سؤال انگیزی و گله گذاری در آن، عنصر کیفیت و چگونگی، بسامد بیشتری دارد و شاعر به ضرورت موضوع با طرح سؤال 

 .به بیان اغراض خود پرداخته است

گذاری از بی وفیایی ییار، از   ه شرح خاطرات گذشته و شکوه و گلهزمانی نیز در این غزل پربسامد است و با توجّه ب عنصر

برای بیان خاطرات پیشین و وعده دادن یار، در غیزل  ...قیدهای زمانی حاال، بعد، امروز و فردا و. این عناصر بسیار بهره برده است

 .  وارد شده است

  (Lexical pattern)تن طرح های واژگانی م -1

 lexical)در ذیل عناصر پیرامونی به یک بحث فرعی دیگر پرداخته می شود، این بحث با عنوان طرح های واژگانی متن

pattern )مثبیت ترکیبیاتی هسیتند کیه از      ۀشود که شامل دو دسته ترکیبات واژگانی مثبت و منفی است، دسیت شناخته می

هیا  ای و تکیراری دارنید و بیرای آن   و در نیزد مخاطبیان حالیت کلیشیه    ( 34: 4916باطنی، ) روابط همنشینی قوی برخوردارند

« متن دارای همنشینی ضیعیف ییا نیه چنیدان قیوی باشیند       ۀآن است که عناصر زبانی تشکیل دهند»منفی  ۀآشناست و دست

ای و تکیراری  ه بیرای مخاطبیان کلیشیه   ای هسیتند کی  دیگر ترکیبات نسبتاً جدید و تیازه یا به عبارت (. 42: 4944زاده، آقاگل)

 .نیستند

 مثبت  دسته

شور / من شیدا/ عمر بی اعتبار/ عمر کوته/ ناز تو/ مهمان تو/ عمر ما/ سنگدل/ مرگ سهراب/ نوشدارو/ قربان تو/ جان من

/ وفیاداری  شرط/ طبع حزین/ بلبل طبع/ خزان هجر گل/ جمع مشتاقان/ چشم من/ شب هجران/ جواب تلخ/ لب شیرین/ فرهاد

 %(.14مورد،22)راه قیامت 

 منفی دسته
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 %(.22مورد، 6)حاال چرا / جانم به قربانت/ الال کردن/ بخت خواب آلود/ جواب سرباال/ امروز و فردای تو

دهد که شهریار از واژگان و ترکیبات زبانی رایج شعر فارسیی بیشیتر سیود جسیته و در ایین غیزل       این بررسی نشان می

هیای  های بکر نبوده و فضای فکری حاکم بر غزل، مانع توجّه شاعر به الفیاظ و تفینّن  ای زبانی و ترکیب سازیهدرصدد آفرینش

خوریم که بیشتر از زبان عامیانه و غیر رسمی وارد زبان شعر شده است، منفی نیز به واژگانی بر می ۀظاهری بوده است، در دست

 .  ز این زمره هستندا... واژگانی مانند جواب سرباال، الال کردن و

 

 گیرینتیجه

شناسی و دستوری میورد بررسیی قیرار گرفیت و     ی شهریار از منظر زبان«حاال چرا»چنانکه در این مقاله دیده شد غزل 

 :نتایج آن به شرح زیر به دست آمد

فراینید رفتیاری   ( %3)میورد  2فرایند رابطیه ای و  %( 49)مورد  41فرایند مادی، %( 44)مورد 44فرایند این غزل،  29از 

میورد فعیل ربطیی،    3از تعداد افعال این غیزل،  . است که بیشتر به بیان بی وفایی یار و فرتوتی و پیری شاعر متمرکز شده است

-میورد کینش   3مورد کنشگر و  43در میان مشارکین، . مورد نیز امر و دعایی است2مورد فعل حال و  3مورد فعل گذشته و 1

. تری دارنید ها حضور پررنگشود که یار و شاعر در میان آنمورد محمول دیده می 21مورد حامل و  43پذیر حضور دارند و نیز 

-دهد شهریار در این غزل به دنبال آفیرینش منفی است که نشان میۀ دست% 22مثبت و ۀ دست% 14در میان واژگان این غزل، 

 .های زبانی نبوده است

 منابع

ۀ مجلی . های زبانشناسی نقشگرا در تجزیه و تحلیـل متـون ادبـی   ربرد آموزهکا(. 4944. )زاده، فردوسی آقاگل4

 .24ی4ص : 443ۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد، شمار

سیبک شناسیی   ۀ فصیلنام . رویکرد نقشگرا: سبک شناسی داستان بر اساس فعل(. 4931)  .ی یییییییییییییییییی 2

 .234ی249ص : 44ۀ نظم و نثر فارسی، شمار

 .امیرکبیر: تهران. توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی(. 4916. )ی باطنی، محمد رضا9

فاطمه علوی و فاطمه نعمتیی،  ۀ ترجم. انتقادی -درآمدی زبان شناختی: روایت شناسی(. 4946. )، مایکلی توالن4

 .سمت: تهران

ۀ مجلی . (رویکردی زبان شـناختی )گرا درآمدی به شعر شناسی نقش(. 4943. )ی خان جان، علیرضا و زهرا میرزا3

 .412ی 49ص : 1ۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمار

 .نگاه: تهران. کلیات دیوان(. 4914. )شهریار، محمدحسینی 6

 .نشر نی: تهران. مریم خوزان و حسین پایندهۀ ترجم. زبانشناسی و نقد ادبی(. 4944. )ی فالر، راجر و دیگران1

 .نشر مرکز: تهران. به سوی زبانشناسی شعر؛ رهیافتی نقشگرا( 4916. )د نبویی مهاجر، مهران و محم4
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