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 چكيده



كارهاي  هاي مضموني و راه بيشتر ويژگي كنند، زي در متن ادبي را تحليل ميپردا نظرياتي كه شخصيت     

در اين مقاله سعي شده است دهند.  نويسي را مورد بررسي قرار ميفنون داستانعملي از منظر 

نو ايران نيز، كه  متون شعرمورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. شناسي  پردازي در بستري از مواد زبان شخصيت

اسب و ي من نمونه پردازي بوده است، انتقاد و نظريه شناسانه كمتر محلشناسي از ديدگاه زبانروايت به لحاظ

پردازي در  هاي زباني شخصيت رود. در اين مقاله عالوه بر تبيين ويژگي ار ميشمبديعي براي تحليل روايي به

ي   چگونگي استفاده گيري روايت در شعر نو ايران، شكلپردازي در  متون ادبي، نقش و اهميت شخصيت

تأثيرپذيري  و چگونگي ي روايي در متون شعري پردازي براي ايجاد زمينهشخصيتشاعران نوسرا از 

هاي نقش جاكه شخصيت روايي برآمده ازاز آن تحليل شده است. گفتمان حاكم بر متنشخصيت از 

 شكل مؤثريپردازي، بهشخصيتمتكي بر  روايتِ تواند حاصل كند،گر مياجتماعي است كه يک كنش

   الزم ميان متن و مخاطب خواهد بود.اط بي ارتبرقراركننده
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مقدمه

در  ساليان اخيراز مباحث جذاب  ،وجود يا عدم وجود روايت در شعر نگي، لزومِي روايت، چگو مقوله     

هاي ها و روش به شكل رسد شعر نو ايران از آغاز تاكنون به نظر ميرود.  نقد شعر نو ايران به شمار مي

به طور  اي از شگردهاي روايي به خوبي بهره برده است. تر از مجموعه گوناگون از روايت، يا به عبارت دقيق

ح آثار به وضواي  اي كه در پاره روايتمندي .تمندي دانساي روايت توان شعر نو ايران را واجد گونه ميكلي 

اي روايي آن را سبب شده  اي كه نه وجود روايتي كامل، كه وجود زمينه تمنديرواي حضور آن مشهود است؛

ي يكي  زي روايي در شعر نو ايران، به منزلهپردا شخصيت ،آنچه در اين مقاله به آن پرداخته شده است است.

پردازي در  بنابراين چگونگي شخصيتي روايي در شعر است.  گيري زمينه از عوامل مهم و تاثيرگذار در شكل

پردازي در ادبيات داستاني  شخصيتتفاوت چنداني با   روايات شعري مدنظر نيست؛ چه بسا كه اين مقوله

پردازي، به عنوان يک شگرد روايي در ساختار  الش شده است تا شخصيتار تد. در اين نوشتنداشته باش

و ميان متن و خواننده تحليل  ،نويسنده و متن رواني ميان_شعر نو ايران و نقش آن در تبادل مفاهيم اجتماعي

 شود.

 

شناسيروش

بندي اكو  قسيمو به خصوص تشناسي  ي از نظريات زبانتحليل صورت گرفته در اين نوشتار، بر مبناي گروه

اي مستقل در نقد  پردازي فاقد سابقه ي برخورد با شخصيت هاست. اين شيوه در مورد عموم و خصوص نشانه

گذاري و يا نقش  هاي نامهاي محتوايي، روش ها در اين رابطه، بررسي تحليلي  ادبي ايران است. عمده

سراي ي شاعران نو اله، چگونگي استفادهمقرود در پايان  ها در ساختار روايي متن است. انتظار مي شخصيت

 پردازي در روايات شعري تبيين گردد. نشانه، براي شخصيتي  هاي انحصاري يا تعميم يابنده ايران، از ويژگي

در اشعاري كه چند محدود( )هرپردازي براي ايجاد يک خط سير روايي  همچنين چگونگي كاربرد شخصيت

 بررسي و تحليل قرار گيرد. شوند مورد روايي محسوب نمي عمالاا

 ي فراواني براي اشتمالاه اند كه ظرفيت اي به خدمت گرفته سرا در ايران، زبان را به گونهشاعران نو        

توان مشاهده  به وضوح مي "نيمايي"دارد. اين ظرفيت را به خصوص در اشعار معروف به بر گفتار روايي 

قيود سنتي دانست و نيز نياز اي  سازي شعر از پارهان ناشي از رهاتو يش روايي را ميكرد. پيدايي اين گنجا

اسبي براي هاي سنتي شعر ايران، محمل من گويندگان و شاعران به همراهي با زبان روز مردم. قالب



 

  

نظم از بيشتر اين آثار گرفته كه اگر قالب بوده است. چنانهاي نثر داستاني(  و ويژگي سرايي )با عناصر داستان

ي خود برگزيده  ارائهماند. اما در شعر نو، اين داستان نيست كه شعر را براي  باز بر جاي مي ،داستان شود

حفظ انسجام دهي به خود و  است، بلكه اين شعر است كه از روايت، به عنوان ابزاري مناسب براي شكل

وان يكي از عناصر داستان پردازي نيز كه در نظم سنتي، به عن شخصيتبيان بهره برده است. به اين ترتيب، 

گرهايي كه ساخت داستان گر در كنار ساير عملگرفت، در شعر نو، نه به عنوان يک عمل مورد توجه قرار مي

روايتي است كه در شعر قابل روايت يا پارهي  يكي از عوامل اصلي سازنده كه گاه خود ،را بر عهده دارند

ايجاد رابطه بين اذهان، ارتباط »ساختار ارتباط گفتاري را  ي اصلي زبان و سه وظيفهتشخيص است. چنانچه 

فام و حسينيان )هابرماس به نقل از توحيد« و انتقال تجربيات فرد به ديگرانها و اشياء خارجي،  فرد با پديده

وده، رسد آنچه در ادبيات كالسيک ايران بيشتر مورد توجه ب بدانيم، به نظر مي( ۸۹4_۸۹3: ۸4۱۱اميري، 

ادبيات حماسي  است. اين كاركرد به خصوص در اشعار تعليمي و حكمي بارز است و اصوالا ال تجربياتانتق

كه سرايندگان بزرگ حماسه و غنا را حكيم فردوسي و و غنايي ايران نيز ادبياتي حكمي بوده است. چنان

 شناسيم. حكيم نظامي مي

 

الگوهايپيوستگي

. است از كاركرد انتقال تجربه يافته تر  اهميتي افزونتباط گفتاري، ديگر ساختار ار هايدر شعر نو، كاركرد

د. در دريافت تجربيات شاعر نداشته باش ي مخاطبين گذشته، نيازي به مخاطب امروزين شعر، شايد به اندازه

ي اول ارتباط انديشگاني و از اين  كند، در مرحله ها را مشتاق خواندن يا شنيدن اثري ميعوض آنچه آن

ي دوم، ارتباط با عينيتي كه از صافي  يق مشاركت در نوع نگرش و ادراكات گوينده است و در مرحلهطر

 ذهن گوينده گذشته و در حقيقت كشف اين عينيت است.

ها انتقال آنكه تجربه در چارچوب دهند  لگوهايي را شكل مياين دو مرحله )با حفظ اولويت( ا       

ادبيات از كالسيک به مدرن، نياز به يابد كه در سير حركت  جا الزام مياز آن وجود چنين الگوهايي يابد.  مي

اهميت وجود چنين شود.  هايي كه بتواند انسجام و يكپارچگي متن را حفظ كند بيشتر احساس مي چارچوب

دادن فرايند روايت عبارت است از قرار»توان گفت  مندي متن تا حدي است كه ميچارچوبي براي روايت

( ادبيات مدرن، 333: ۸4۱۱ )فريمن،« اهانه يا ناخودآگاه رويدادهاي خارجي در يک الگوي قابل فهم.آگ

هاي زباني و مضموني  داراي ساختاري معهود و شناخته شده نيست كه حتي كژتابي ،خالف ادبيات سنتيبر



 

  

دبيات مابعد كالسيک شناخته هاي ا ها از ويژگي كژتابيگونه اين پذير باشد. اصوالا توجيهدر قالب آن ساختار 

متنيتِ متن را دچار  ،هاي مضموني و زباني كه گسستشود. به اين ترتيب روايت مدرن، براي اين مي

 ،اين الگوها مين كند نياز دارد.ا تأريزش نكند به الگوهايي كه حداقل پيوستگي متني مورد نياز رفرو

"الگوهاي پيوستگي"
انتقال تجربه بود، الگو  جا كه هدف اصلينمدرن، از آشود. در ادبيات پيشا ناميده مي ۸

ما در ادبيات مدرن، تجربه ا. شدمضمون تجربي محسوب ميي دوم اهميت و در واقع تابع  در مرتبه

انتقال معنا را در بر  هايبه زعم نويسنده، بهترين راه اي كه اسانهشن تواند بدون حفظ چارچوب زيبايي نمي

 ابزار انتقال معنا يا تجربه. نه صرفاا ، هدف استخود متن ادبي دارد منتقل شود. يعني

 

جايمتنروایيبافتروایيبه

گرهاي مهمي است كه ژنت براي روايت درنظر گرفته برقراري ارتباط ميان نويسنده و مخاطب، از عمل

-گويي و داستان قصه ي امروز را ازهاي ادب ( بنابراين بايد روايت در نظريه۱۱: ۸4۱۱)ر.ك. مارتين، است. 

هاي دراماتيک  اي از جنبه تواند فاقد پاره ت. روايت در اين معنا ميدازي در معناي سنتي آن متمايز دانسپر

، بلكه "متن روايي"مندي اثر حائز اهميت است، نه وجود يک آنچه براي روايت يک داستان كامل باشد.

ي يک گفتار يا متن، محيط غيركالمي و  ينهزم» است. اين بافت يا "روايي 3بافت"وجود يک زمينه يا 

، از         4۱: ۸4۱۱)توالن،  «شناختي آن گفتار است كه در تعيين معناي آن متن نقش حياتي دارد.فرازبان

چرا كه هدف يعني وجود متن روايي شرط الزم براي روايي بودن اثر شاعرانه نيست،  هاي مترجم(نوشتپي

 نيست. سرايي  از شعر، داستان

محتواي متن گيرد.  خود مي  هاي متني را از بافت به اين نكته نيز بايد دقت كافي داشت كه هر اثر، الزام       

توان اطالقي بر روايي بودن  تواند خارج از بافت آن شكل بگيرد. در نتيجه وجود بافت روايي را مي نمي

گر پيدا كند،  عنصري از بافت اعتبار داللتاه هرگ»بافت با متن چنان است كه كليت متن دانست. ارتباط 

(. چنانچه بافت واجد 3۸: ۸4۱۱)سجودي، « شود. هاي متن تبديل مي اي از اليه يابد و به اليه قابليت متني مي

متن بافتي روايي در هاي روايتي را در خود داشته باشد،  عنصري با داللت روايي باشد، يعني حداقل ويژگي

گردد. بنابراين  "روايت"و يا در حالت اجماعي آن،  "روايتپاره"تواند منجربه تشكيل  كه مي اختيار دارد

روايتي، بافت كه در متن پارهمتن روايي نيست، ضمن آنبه معناي مواجهه با  روايت در متن، الزامااًَوجود پاره

اثر روايي  ،را به اطالق شود، صرف وجود بافت روايي قابل تشخيص است. آنچه باعث مي روايي قطعاًًًًًًًًًَََََََََ



 

  

سبب گسترش و  ، ارجحيتي است كه بافت بر متن دارد و اين ارجحيتبدانيم )به خصوص در شعر نو(

"مفهوميدگر"كه با اصطالح شود  توسعه معنا در متن مي
مفهومي مبناي اصلي تعيين دگر»قابل تبيين است:  4

« كند. مفهومي، ارجحيت بافت را بر متن تضمين مير تمامي بيانات است. در واقع دگري عمليات معنا د كننده

شود تا مخاطب در هر  بخشد و باعث مي متن را افزوني مي  مفهومي امكانات تاويلي( دگر۸3: ۸۸۱۱)باختين، 

خود، به تاويلي از ي تاريخي و در هر موقعيت اجتماعي، بنا به ميزان وسعت دانايي و توانايي دريافت  دوره

هست كه يک متن صرفا روايي، شايد در طي قرون بتواند همان  به همين سبب هم دست پيدا كند.متن 

ي  تر و پوياتر عمل كرده، زمينهمتن با بافت روايي، بسيار منعطف داستان هميشگي خود را بيان كند، اما يک

 گوناگون روايي از متن را فراهم سازد. هايبرداشت

 

گيريبافتروایيروایتدرشكلنقشپاره

"بافت موقعيتي"افت روايي در اين معنا، يک ب
اين مقوالت را در بر  ،روايت در بافت موقعيتياست. پاره 3

كالمي مشاركين، اشياء مربوط به مشاركين و كنش غير مختصات معتبر مشاركين شامل كنش كالمي»دارد: 

ي عمده  راساس دو سنجهبافت در موقعيت روايي، ب(. ۹۹: ۸4۱۱)پالمر،  «موقعيت، و تاثيرات كنش كالمي

تر است.  رنگنقش مشاركت بسيار پرشود در اين ميان  كه ديده ميچنان .موقعيت وگيرد: مشاركت  شكل مي

مندي متن ميزان روايت اي در كننده ، نقش تعيين بنابراين مشاركت، به عنوان عامل زنده )و اغلب انساني(

اي در متن وجود  كالمي، چنانچه در حد متمايز كنندهكالمي و تاثيرات كنش يرهاي كالمي و غ كنشدارد. 

 دهند. را مي "شخصيت"يک تشكيل  ،داشته باشند

ي از ونكند. اين بافت روايي، در مت ي ميآن بافت را روايصرف وجود شخصيت در يک بافتار متني،         

ه بر شخصيت، از ديگر چرا كه اين متون عالو تشخيص استراحتي قابل اند به شعر نو كه آشكارا روايي

ي  ران است كه در رويهمتوني از شعر نو اي رند. آنچه در اينجا مورد نظر است،ب عوامل دراماتيک نيز بهره مي

 «:هزار اقاقيا در چشمان تو هيچ بود»از دفتر « در انتهاي دريا»قسمتي از شعر  اند.بيروني خود فاقد روايت

 

 طفلكي ريحان 

 بمب از صداي گلوله، خمپاره،

 ترسيد مي



 

  

 من دچار ريحان بودم

 با ريحان 

 هاي خدمتكاران با لباس

 به انتهاي دريا رفته بوديم

 (۱3: ۸4۱۱احمدي، )         

 

 از همان دفتر:« نه رنگ داشت»قسمتي از شعر 

 

 هر شب كه رنگ و طعم تو 

 داشتيم

 باختيم صبح را مي 

 ي چشمان تو در محاصره

 هاي زيبا داشتيم قامت

 اقاقياهزار 

 در چشمان تو هيچ بود 

 (۸۱: همان)               

 

 از همان دفتر:« ي سياه در خيمه»و قسمتي از شعر 

 

 زني با اندامي از اندوه

 در آشفتگي و رشد نور است

 زني كه در روزهاي ديگر

 گفتيم: خانم مي

 ي ابر خانم امروز در آستاني

 زند نان دهاتي را گاز مي



 

  

 (3۸: همان)                    

 

بافت شعر را روايي كرده  ،"زني"و  "تو"، "ريحان"گرهاي  وجود كنشي داده شده،  در سه نمونه       

شود. در حقيقت بايد شعر  عنوان شعري فاقد روايت شناخته ميهر چند شعر احمدرضا احمدي، بهاست، 

كه در اغلب اشعار وي حداقل چرايم؛ بدان "فاقد روايت آشكار"احمدي و ديگر شعرهايي از اين دست را 

چند سازد. هر ، بافت متن را روايي ميگر گر قابل تشخيص است. حضور همين حداقل از كنش يک كنش

بافت و متن را دچار مندي، تواند داشته باشد يا نداشته باشد، ميزان روايت گر مي هايي كه اين كنش ويژگي

توصيف شخصيتي است. اول، فاقد هرگونه  يگر در نمونه گفته، كنش ي پيش سازد. در سه نمونه نوسان مي

گر با  كنش ي سوم، نسبت داده شده و در نمونه گر هاي شخصيتي به كنش اندكي از ويژگي ي دوم، در نمونه

از هاي ديگري  تناوب پارهشعر نيز به يتمامي اوصاف مورد نياز متن توصيف شده است. )در ادامه

 رائه شده است(.گر ا هاي شخصيتي كنش ويژگي

 

بندياكوبرمبنايتقسيمپردازيتحليلشخصيت

مندي يا كه شخصيت در بافت روايي تكامل يافته است، ميزان روايتكه مشهود است، همچنانچنان 

 توان متني روايي دانست. سوم را ميي جا كه نمونهدا كرده است، تا آنپذيري بافت نيز افزايش پي روايت

مترادف با  ،هاي شخصيتي توان با توجه به افزوني ويژگي ر سه متن داده شده را ميگران حاضر د كنش

اكو در امبرتو ي نظريهتوان بر  تحليل زباني اين وضعيت را مي تيپ و شخصيت دانست.گر )محض(،  كنش

 ها استوار كرد: نشانه بندي تقسيم

 

 وجود داشته باشد:رسد سه نوع رابطه بين رخداد محسوس بيان و مدل آن  به نظر مي

 توليد شوند. ها بازنهايت طبق مدل خاص آن توانند تا بي هايي كه رخدادهايشان مي الف( نشانه

اند، واجد بعضي  چند طبق يک نوع توليد شدههايي كه رخدادهايشان، هر ( نشانهب

 خصوصيات 

 .باشند مي "منحصر به فرد مادي"

 



 

  

 كنند و يا به هرحال كامال با آن فاوت پيدا ميهايي كه رخدادهايشان با نوع آن ت ج( نشانه

 (33: ۸4۱۱)اكو،                                                                       باشند. همسان مي

 

 

را  "ب"هاي گروه  ، نشانه"عام"هاي  بندي اكو را نشانه در تقسيم ”الف“هاي گروه  در اين مقاله، نشانه       

در تطبيق  ناميم. مي "اختصاصي"هاي  را نشانه "ج"هاي گروه  و نشانه ،"عام اختصاصي"اي ه نشانه

هاي  هاي عام، تيپ را متناظر با نشانه گر را متناظر با نشانهتوان كنش بندي اكو، مي با تقسيم پردازي شخصيت

يب، با بازگشت به هاي اختصاصي درنظر گرفت. به اين ترت عام اختصاصي و شخصيت را متناظر با نشانه

گر اي عام است. در اين نمونه، يک اسم به كنش نشانه "ريحان"ي  شود كه واژه هاي پيشين مشخص مي نمونه

 .دشگر مشخص باار احمدي بسيار كم بسامد است( تا جنسيت كنشكار در آث نسبت داده شده )كه اين

و بيش در متن به اين   هايي كه كم خصوصيتبا عموميتي كه ناشي از ضمير بودن نشانه است و ، "تو"ي  واژه

حتي با وجود نداشتن يک اسم  اي عام اختصاصي است. اين ضمير، ضمير نسبت داده شده است، نشانه

هاي خاص  اي ويژگي اي كه اگرچه واجد پاره نشانه ي نوعي )تيپ( است. يک نمونه خاص، مثل ريحان،

قابل هاي ديگر نيز به همين كيفيت  گر در موقعيتكنشاست، اما يگانگي خاصي به او داده نشده و اين 

هاي متعددي كه در سرتاسر شعر به او  دليل ويژگي، بهي سوم در نمونه "زني"ي  اما واژهبازسازي است. 

هاي مشخص شده، به اين شكل قابل  اي كه با كيفيت ي اختصاصي است. نشانه نسبت داده شده، يک نشانه

 متن قابل فهم و ادراك است. در فضاي ذهنيِ رفاًَشخصيتي كه صتكرار نيست؛ 

 

پردازيشناسياجتماعيشخصيتزبان

پردازي در شعر دارد.  خصوص رمان، تفاوت اساسي با شخصيتستان و بهپردازي در دا شخصيت

گيرد اما  روايت انجام ميگر ي كنش شناختي دربارهروانهاي  در داستان، عمدتا براساس دادهپردازي  شخصيت

گر است. شخصيت در يک روايت شناختي از كنشهاي جامعه دادهدر شعر، اين فرايند بيشتر متكي بر 

شعر از لحاظ اين امر معلول دو علت است. اول محدوديت  .شعري، بيشتر كاركردي اجتماعي دارد تا رواني

هاي  ر رويهتر و د اجتماعي بسيار ملموسشود. شخصيت  پردازي اجتماعي را سبب مي حجم كه شخصيت

گيرد. دوم كاركرد روايت در شعر است.  تر صورت مي تر و آسان نتيجه حصول بدان سريعاست و دربيروني 



 

  

تري شكل  زماني گسترده  يگذاري آني بر مخاطب است، برخالف رمان كه در پهنه شعر اصوال در پي تاثير

 يت داستاني است.گيرد و تاثيرگذاري آن ناشي از تاثرات متقابل ميان چندين شخص مي

ها كاربرد عملي داشته  و خصوص نشانهدر بحث عموم تواند ميشناسي كه  هاي جامعه يكي از نظريه        

بق اين نظريه، تمامي مطا (۱۸3 _۱۸4: ۸4۱۱ز، است. )ر.ك. گيدن "كنش متقابل نمادين"ي  نظريه، باشد

كنش به اعتبار  هاي طرفين ارتباط است. يعني نشكارتباطات انساني، ناشي از نمادين بودن ويژه رفتارها، به

حائز اهميت  بندي اكو پردازي از طريق تقسيم يابد. آنچه در شخصيت نماديني كه در خود دارد معنا مي مفهومِ

 كنيم: يوشيج بررسي ميابل نمادين را در سه شعر از نيماكنش متق  ينظريه شدگي است.است، ميزان اين نماد

 

 :كک كي

 ي خموش كشد از بيشه نعره مي ست ديري

 كه مانده گم. "كي كک"

 وار پري  ها نهفته ازچشم

 زندان بر او شده است علفزار 

 بر او كه قرار ندارد

 هيچ آشنا گذار ندارد.

 اما به تن درست و برومند

 كه مانده گم "كي كک"

 ي خموش. كشد از بيشه ست نعره مي ديري

 (۱۱4: ۸4۱۱)نيما يوشيج                     

 

 :بر سر قايقش

  

 بان  كنان قايق برسر قايقش انديشه

 زند از رنج سفر بر سر دريا فرياد: مي دائماًَ

 "داد. مي اگرم كشمكش موج سوي ساحل راهي"



 

  

* 

 زده روي درياستسخت طوفان

 بان ناشكيباست به دل قايق

 شب پر از حادثه، دهشت افزاست.

 * 

 بان  ايقكنان ق بر سر ساحل هم ليكن انديشه

 شود از او فرياد: ميتر بر ناشكيبا

 "افتاد! ي درياي گران مي كاش باز هم ره بر خطه"

 (۱۱3: ۸4۱۱)همان،                                    

 

 :از مرغ آمين

  

 ست كاواره بمانده. آلوديمرغ آمين درد

 رفته تا آن سوي اين بيدادخانه

 آب و دانه. رنجوري نه سوي بازگشته رغبتش ديگر ز

 نوبت روز گشايش را 

 در پي چاره بمانده.

 بين نهانان )گوش پنهان جهان دردمند ما(آن نهان شناسد مي

 ديده مردمان را.جور

 پرورد،با صداي هر دم آمين گفتنش، آن آشنا

 دهد پيوندشان در هم  مي

 بار آنان كمكند از ياس خسران مي

 نهد نزديک با هم، آرزوهاي نهان را. مي

 (۱3۸: ۸۱۱همان، )                                             

 



 

  

شخصيتي   است از جانوري كه بدون اشاره به ويژگي ي عامي ، نمونه"كي كک" ي در شعر اول، نشانه        

اي به  اشارهكنشي متقابل در برابر محركي بيروني است اما شاعر درگير كنشي شده است. اين كنش،  ،خاصي

ي عام  نشانه در شعر دوم،گر را مكتوم نهاده است. كنشي  محرك نكرده است و دليل فرياد و نعرهاين 

گري كه در طي روايت، يكي از مختصات شخصيتي او ي تمثيلي است از كنش ، نمونه"بان قايق"اختصاصي 

گر در نهايتا كنشتمثيل رسيده و سطح گي اين نشانه به يندمعرفي شده است. در واقع ميزان نمابه مخاطب 

در شعر سوم كنيم.  گذاري مي نام ”كنش متقابل تمثيلي”چنين كنشي را،  .شده است حد يک تيپ پرداخت

به فردي شده است و اين اختصاص او را به  هاي منحصر ، واجد ويژگي”مرغ آمين“ي اختصاصي  نشانه

 تنهانه پردازي مرغ آمين، شخصيت .است هاي متناظر خود تبديل كرده در موقعيت ،از انسان ينمادينِي  نمونه

هاي متقابل نمادين به  بلكه در جريان كنشآلودي كاواره بمانده(، وصيف روحيات او را شامل شده )دردت

 تكامل رسيده است.

هاي  هاي عام به نشانه و شخصيت متناظر است با حركت از نشانهگر به تيپ بنابراين حركت از كنش        

و و نيز متناظر است با حركت از كنش متقابل به كنش متقابل تمثيلي  ؛هاي اختصاصي نشانه عام اختصاصي و

چه بيشتر اختصاصي و در پردازي منوط به هر يترفت و كمال شخصكنش متقابل نمادين. به اين ترتيب پيش

پردازي  شخصيت دهد. گر در ارتباطات خود بروز ميمتقابلي است كه كنشهاي  نتيجه نمادين شدن كنش

پردازي براساس كنش متقابل  دهد اما شخصيت براساس كنش متقابل تمثيلي، كليتي از يک تيپ را ارائه مي

هر يک نمادي از ذهنيتي حضور وي،  ي اجتماعيِ شود كه در زمينه گر مينمادين وارد جزئيات شخصي كنش

 اي منحصربه فرد است. خاص و تجربه

 

درشخصيتاجتماعي”دیگري“نقش

پردازي رواني، كه در  برخالف شخصيت ، كه در شعر بيشتر مورد توجه است،پردازي اجتماعي صيتشخ

 شود. گراني ديگر و يا محيط عيني حاصل ميگر با كنشاز فراگرد تقابلي كنش ،رمان بيشتر مورد توجه است

را از كنش خود به كند مفهوم نماديني  گر تالش ميبه معناي عطف توجه به طرف مقابلي است كه كنش اين

"بودگيديگر"توان با مفهوم  تقابل را مياين وي منتقل سازد. 
، نويسنده اعم از اين كه منِمن » توضيح داد. ۸

ممكن نيست تماميت خود را به تنهايي نشان دهد. ديگري و صداي او  راوي )يا يكي از قهرمانان( باشد،

د ي ارزيابي شخصيت نه توسط خو منزلهديگربودگي به( ۸۱۹: ۸4۹۹)زيما، «. براي نمايش من ضروري است



 

  

هايش را  گر مفهوم نمادين كنشي وجود شخص ثالثي است كه كنش واسطهاو و نه توسط خواننده، بلكه به

موارد، اين شخص ثالث شناسانه، در بسياري روان هايكند. در شخصيت وي تنظيم ميدر تقابل با ذهنيت 

هاي رواني با مخاطب واقعي  از ويژگيتواند در بسياري  كه ميطب مفروض راوي است )مخا خاطبِهمان م

از احمد « از مرگ من سخن گفتم»شعر قسمتي از بند آغازين كنيم به  براي نمونه توجه ميمشترك باشد.( 

 :شاملو

 

 با برف كهنه

 رفت كه مي

 از مرگ

 من 

 سخن گفتم.

 (۸۱3: ۸4۱۱و، )شامل

 

 "من" گر، خودِاين كنش .هاي شخصيتي گري است فاقد هرگونه ويژگينش، ك"من"در اين قسمت،        

يم، وجود ازايي درنظر گرفت. اگر تمام سطرهاي اين بند را مورد توجه قرار دهبه توان ما است و براي او نمي

 بودگي در آن مشهود است:يک تيپ با اندكي از ديگر

 

 چندان كه هياهوي سبز بهاري ديگر 

 ها به گوش آمد از فراسوي هفته

 با برف كهنه

 رفت كه مي

 از مرگ 

 من

 سخن گفتم 

 (۸۱3: همان)                          



 

  

 

نظر خواننده به توصيفي سعي در جلب  كنش ارائه كرده، جا، شاعر با توضيحي كه پيشاپيشِدر اين       

تا حدي  ”من“ بودگيِن ترتيب ديگر. به ايمورد آن داردي درپيشين يخواننده نيز ذهنيت داشته است كه خودِ

شود كه  ياي تبديل م بودهبه ديگر "من"، پردازي، با تكميل شخصيتاين فرايند يهدر ادام تامين شده است.

 آگاه است:نمادي از نوع انسان مرگ

 

  دررسيد و بار افكند  كه قافلهو چندان

 و به هر كجا 

 بر دشت

 از گيالس بنان 

 تافروخآتشي عطرافشان بر

 دان باغبا آتش

 از مرگ

 من 

 سخن گفتم

 (۸۱۸ _۸۱3: همان)                 

 

، از مرگ خود / منشعر تشديد شده است، جايي كه شاعر/ راويويژه در بند پاياني اين وضعيت، به        

 رساند: اش مي بودگي را به سطح نهاييگويد و ديگر سخن مي

 

 نهادممن مرگ خويشتن را با ديواري در ميان 

 كه صداي مرا

 به جانب من 

 فرستاد. پس نميباز

 بايست كه ميچرا



 

  

 تا مرگ خويشتن را 

 من

 نيز

 از خود 

 نهان كنم.

 (۸۱۹: همان)                                    

 

ي داده شده مشاهده شد، روندي از  ه در نمونهكبودگي، چنانروند طي شده در سير تكامل ديگر       

تا  "من" گرِكنشروندي كه  ؛ي اختصاصي است سرانجام نشانه و ي عام اختصاصي م، به نشانهي عا نشانه

به  ،خود "انسان"طور كلي و به "من"جا طي كرده است. در اينتبديل شدن به تيپ و پس از آن شخصيت 

انساني . شود اي است كه روايت مي ديگر شاعر يا رواي نيست، بلكه سوژه "من"تبديل شده است.  "سوژه"

 "هانياالذبين"كند كه سارتر آن را جهان  زندگي مي يدر جهان ،كند كه هويت خود و ديگران را تعيين مي

. در چنين وضعيتي است كه شخصيت، واجد يک (۱۱: ۸4۱۱ فام و حسينيان اميري،يدنامد. )ر.ك. توح مي

هاي  ز تعامالت و تاثيرپذيريشود كه ناشي ا و اصولي در رفتار و ذهنيات خود ميسري الگوهاي ثابت 

 اجتماعي است.

 

ياجتماعيعنوانسوژهبهشخصيت

ي عام، در  يک نشانه متني در توليدات ادبي است.جتماعي، جهان بينااالذهاني در زندگي ا ازاي جهان بينمابه

چه به سوي هررا   اهيم است كه نشانهمتني از مفي بينا رسد. استفاده پااليش نمي ي يک متن خاص به محدوده

متون ي  يابد كه از گستره زماني معناي نمادين مي ،دهد. تقابل يک كنش بيشتر اختصاصي شدن سوق مي

دهند.  هاي پنهان يک كنش روايي را شكل مي ديگر كسب معنا كند و در حقيقت متون ديگر هستند كه اليه

هاي  نظام، به عبارت ديگر ابد.ي ي فردي، تنها در دل يک ساختار جمعي قوام مي شخصيت در مقام سوژه

: ۸4۱۹كند. )ر.ك. استوري،  را تفسير ميي اجتماعي اين جايگاه  ي سوژه هستند و سوژه ينامتني سازندهب

پذير  ي اجتماعي تفسير ي سوژه وسيلهناگزير بهي آن،  شناسانه پردازي، حتي در شكل روان شخصيت (۸3۸

 عام مخاطب است: ي متني با ذهنيت سوژه ن فرديتِي اجتماعي پل ارتباطي ميا خواهد بود. سوژه



 

  

 

 ي كامل  زنان سادهاي  مرا پناه دهيد

 هاي نازكتان  كه از وراي پوست، سرانگشت

 آور جنيني را مسير جنبش كيف

 كند  دنبال مي

 و در شكاف گريبانتان هميشه هوا 

 آميزد به بوي شير تازه مي

 

 كدام قله كدام اوج؟

 هاي خوشبختيهاي پر آتش  اي نعل اقمرا پناه دهيد اي اج

 كاري مطبخ  مسين در سياههاي  اي سرود ظرف و

 هاي خياطي  ر چرخيگاي ترنم دل و

 ها و جاروها اي جدال روز و شب فرش و

 هاي حريصي  دهيد اي تمام عشقمرا پناه 

 كه ميل دردناك بقا بسر تصرفتان را 

 به آب جادو

 آرايد. هاي خون تازه مي و قطره

 (4۸۸: ۸4۱۱)فرخزاد،                                            

 

مرد ساالر از زن است ي  ها و انتظارات جامعه و محدوديت "زن" ي اجتماعيِ در اين شعر، اين سوژه        

 ي، دريافت سوژهاالذهانيبين  و جهان اجتماعيي  كند و بدون اين سوژه كه فرديت رواني راوي را معرفي مي

هاي ديگران از كنش  به برداشتي توجه  كه نتيجهي فردي  شخصيت يا سوژه شود. فردي با مشكل روبرو مي

ي ي مناسب مايهتواند دست ميبا توجه به موقعيتي كه كنش در آن اتفاق افتاده است، گر است، متقابل با كنش

اي از خالل  گونهگرفته و به اي كه شعر در آن شكل وضعيت اجتماعي براي تحليل وضعيت اجتماعي باشد؛

 تنتاج كرد:ها را از دو چيز اسبراي تبيين حوادث و فرايندهاي اجتماعي بايد آن»روايت قابل استنباط است. 



 

  

: ۸4۱۱ )دري، «موقعيت آنان. از اصول حاكم بر رفتار افراد سهيم در آن حادثه يا فرايند، ب. از توصيف الف

ها را  روايت هستند كه بارت، ابزار زباني انتقال آني وقوع  صحنه يت وياد شده ناظر بر شخصدو اصل  (4۸3

"شناختيرمزگان معني"يا  "رمزگان كمينه معنايي"
  (۸3۹: ۸4۱۱وئيالن، مك)ر.ك.  گذاري كرده است. نام  ۱

هاي  فتار شخصيتبه گي مفاهيم فرهنگي  دهندهاز يک سو انتقال  اين رمزگان كاركردي دو سويه دارد.        

ور. اين دوسويگي ناشي از  هاي اجتماعي گويش ويژگيعامل درك و دريافت  ي ديگرسواز  روايت است و

"زبان اجتماعي"وجود نوعي 
هاي ادبي متاخر اين زبان  در نظريه .هاي گوناگون جامعه است در اليه ۱

حاصل كنش . گفتمان، پذير نيستدليل ويژگي ذاتيش فرديتزبان به به گفتمان تعبير شده است. اجتماعي

زبان اجتماعي، گفتماني »آن زبان را نيز در خود دارد. ور گويش متقابل زباني است كه خصوصيات جمعي

« ن خاص است.خاص اجتماعي در يک نظام خاص اجتماعي و در يک زماي  است كه متعلق به يک رده

شود،  ته ميگر دانست يک كنششناسي، آنچه معرف شخصي از منظر زبان ( بنابراين۸33: ۸4۱۱ )باختين،

شود، يا توسط  ميگويي و واگويي ابراز شخصيت در قالب خود گفتمان است. اين گفتمان يا توسط خود

در هر صورت ي راوي.  وسيلهصورت گفتار متن بهوايت، يا به صورت مكالمه و يا بهدر ر ي ديگرگركنش

 اين امر نامتعين در روايات شعري، امر نامتعين است. دكن اما آنچه را بازنمايي مي ،گفتمان امري متعين است

ي شاعر عامل اصلي چنين   نوع تخاطب يک سويهگيرد.  موارد شكل بازگويي خاطره به خود ميدر بسياري 

 فرايندي است.

 

يجمعيپردازيازطریقخاطرهشخصيت

به شكل  . بازگويي خاطرهاستبازگويي خاطره نقل روايت، يعني اتفاق كه در گذشته رخ داده است، نوعي 

ي فردي را  زباني كه خاطره ي دارد؛قدر هم كه فردي باشد، ناگزير نياز به استفاده از زبان اجتماعهر ،روايت

سازد. در  ي جمعي بدل مي ه گذارد و به اين ترتيب آن را به خاطر اي از افراد انساني به اشتراك مي ميان عده

ه سه شود. خاطر ميخاطره هم در يک چارچوب اجتماعي تبديل به كالم  ي شناسانه روانحتي وجوه  نتيجه

تر گفته شد كه  پيش (33: ۸4۱۱)ر.ك. ساساني،  .كنش انسانيو شناختي  جامعه شناختي، وجه دارد: روان

ان ويژه رمداستان و بهژانر ادبي  ، اغلب بهمتني بااليظرفيت نياز آن به دليل شناسانه، به روان پردازيِ شخصيت

ها وجود دارد. پردازي در آن داستانمختص رواياتي است كه قصد صرف اختصاصي دارد. كنش انساني نيز 

خاطره  يگرانهدليل فشردگي و نياز به ايجاز، قابليت چنداني براي ثبت وجوه رواني و كنشاما شعر، به



 

  

اي اجتماعي است  ي خاطره دهبرانگيزن ،خود شود شعري ارائه ميشخصيت يا تيپي كه در يک روايت ندارد. 

محض مواجهه با ي روايت، به رسد كه خواننده ر ميتر به نظ كه مخاطب در ذهن دارد. بسيار نامحتمل

ي جمعي  متعلق به خاطره ازا،ني براي آن متصور شود. اين مابهازايي ذهنتواند مابهشخصيت يا تيپي خاص، 

 / راوي است در تباين خواهد بود:سندهي فردي، كه متعلق به نوي طرهاست و قطعا با خا

 

 يادم نيست چه هنگامي بود.

 پاييز بود يا بهار

 صبح بود يا غروب.

 خوردند هاي سفيد چون ابر بهاران تكان مي ملحفه

 شنيديم صداي ريزش برگ را مي

 كرد. هاي اتاقت را پر مي صداي تالطم آب، گوشه

 (34۹: ۸4۹۹)شمس لنگرودي،                      

 

فردي راوي بر خاطره بودن روايتش تاكيد كرده است و خاطره همواره امري  در اين نمونه، خودِ        

هاي سفيد يا ريزش برگ و يا  ي ملحفه است. اما خواننده به هنگام خوانش روايت، در ذهن خود آن صحنه

ي فردي بدل به  يک خاطرهكه از پيش در حافظه داشته است و به اين ترتيب كند  تالطم آب را مجسم مي

ي عام اختصاصي.  اختصاصي به نشانهي  شود و اين يعني تبديل يک نشانه جمعي مياي  خاطره

ي تيپ است.  ت باشد، سازندهي شخصي ندهكه سازگويي، بيش از آن زي از طريق خاطرهپردا شخصيت

همين دليل بيشتر ه شنونده دارد. بهه است و نياز ببياني واگويان ،كه خودگويانه باشدگويي پيش از آنخاطره

 شناسي. اجتماعي روان يعني استفاده از بعدِ و مخاطب است؛هاي رواني مشترك، بين راوي  تاكيد بر ويژگي

گر چندان هاي انفرادي روان كنش شود و جنبه پرداخت اين بعد اجتماعي نيز نهايتا به خلق تيپ منتهي مي

 .يابد مجالي براي بروز و پرورش نمي

زماني تقريبي ، همروايي در شعر نو يها پردازيوامل بروز چنين مشخصاتي در شخصيتيكي از ع        

هاي روايي مهم داستان كوتاه يكي اين  از ويژگي شروع شعر نو با ورود داستان كوتاه به ادبيات ايران است.

داستان كوتاه پيرنگ تابعي از كه در اند و ديگر اين بعديي ادبي تک ها در اين گونه تاست كه شخصي



 

  

گر اهميتي است كه ( اين دو ويژگي بيان۸۱۹و۸۱3: ۸4۱۹نده، ت حاضر در داستان است. )ر.ك. پايشخصي

پردازي در داستان كوتاه دارد و نيز دليل تمايل شاعران نوسرا به استفاده از شگردهاي ساخت شخصيت

ي روايي، كافي است تيپ يا شخصيتي را  يک زمينه ري است. شعر براي داشتنشعداستان كوتاه در روايات 

ي بافت روايي در متن شعري است. يكي از پيامدهاي  دهنده، سامانخود گرمعرفي كند. حضور اين كنش

 جاي مكالمه است. گويي به حركت به سوي تکچنين رويكردي، 

هاي فراواني از روايات   نمونه امروز،عنوان يكي از آغازين شعرهاي نو ايران تا ي نيما، به از افسانه       

گويي وجه غالب  گر، تک، با وجود حضور دو كنش"افسانه"گويانه وجود دارد. حتي در شعري چون تک

هايش معرفي ياها و كابوسبا بيان دنياي رؤ شخصيت معموالهاي كوتاه )مدرن(،  در داستانكالم است. 

گري  آشكاري از روايتي  ر اشعار اخوان ثالث، كه وجههخصوص دبه، ايگويانه بيان تک چنين د.شو مي

گاه آن»ي  گونهو يا شعر كابوس« مرد و مركب»توان از شعر  عنوان نمونه مي. بهبسيار چشمگير است ،ددار

  نام برد.( ۸۹_3۱: ۸4۱۱)اخوان ثالث، « پس از تندر

دليل دارا ي دارد؛ چراكه قالب نيمايي، بهپردازي رواي اي شخصيتگنجايش زيادي بر شعر نيمايي اصوالًًََ       

گر را بودن وزن، محدوديت كمي ندارد و شاعر فرصت كافي براي ورود به ابعاد مختلف شخصيتي كنش

سازي  در حد تيپ پردازي عمدتاًَدر شعر سپيد شخصيت اما شعر سپيد چنين ظرفيتي را كمتر دارا است.دارد. 

چنين شعري نيز روايتي گسترده با تمامي ابعاد روايي يک داستان  گيرد و روايت موجود در متن صورت مي

ي روايي، پيرنگي را  شعري روايي است، اما شعر سپيد در حد داشتن زمينه شعر نيمايي ذاتاًَ يا قصه نيست.

همين سبب شعر سپيد، نسبت به شعر در متن است. بهدر بافت خود دارد كه ناشي از حضور يک تيپ 

هاي  وار )تيپيک( در موقعيت هاي نمونه شخصيت»تر است. انگلس جوهر رئاليسم را  ايانهگر نيمايي واقع

دهد  گر ميتري به كنش مي عا  سازي در يک روايت، جنبه يپتكند.  ( معرفي مي43۸: ۸4۹۹، )لوكاچ« وار نمونه

تيپ سازد.  ر مهيا مياجتماع را براي نويسنده بيشتبسا تلخ و ناگوار( هاي )چه امكان بازآفريني واقعيت و

 هاي متفاوت باشد: هاي گوناگون و از اقوام و ملتهاي اجتماعي، در زمان ي تالقي اين واقعيت تواند نقطه مي

 

 نام تو، نام روشن تو

 بركت باران و

 ست. بلوغ دانايي 



 

  

 بلمن تو را دعا خواهم كرد.

 نث منتو موالي مؤ

 ي گندم و گهواره تو برگزيده

 ي خاك ِ هخانمرا از خواب

 گاه آبي آسمان به خواب

 خواهي خواند،باز

 نام تو روشن است!

 (۸3۹: ۸4۹۹)صالحي،       

 

ي مورد اشاره هاي عام و پردازي شده و ويژگي شخصيت ،تيپدر حد يک  "تو"شود،  كه ديده ميچنان       

 شمار وجود دارد. بلكه بي هاي گوناگون و اين تيپ به شخصيتهمين سبب امكان تعميم قرار گرفته است. به

هايي از نوع عام  ويژه شعر سپيد ايران، عمدتا نشانههاي شخصيتي در شعر نو و به نشانهبه اين ترتيب 

هاي اختصاصي يک شخصيت، محملي براي بيان  اي ويژگي نشانه است كه از پارهو اين  اصي استاختص

 سازد. خصوصيات عام انساني مي

 

گراساختپساپردازيدرنظریاتشخصيت

اي است كه عموما نقش محوري را در روايت بر عهده  سوژهگرا، شخصيت  ساخت و در نظريات كالسيک

هايي است كه در يک متن روايي اتفاق  ي نوع نوشتار و حتي نوع كنش دارد. اين شخصيت، خود تعيين كننده

)يورگنسن و  «كند. را تعيين ميتمان آنسوژه خودآيين نيست، بلكه گف»گرا،  فتد. اما در نظريات پساساختا مي

 ناپذيري پيشين را از دست داده است.، اطالق و تغييرمدرن، شخصيت در ادبيات پسا( ۱۹: ۸4۱۹فيليپس، 

كار برده ي او به ع گفتماني است كه دربارهنو سازد، گر را مشخص ميهاي شخصيتي كنش آنچه ويژگي

در آن  گركند. بنابراين يک كنش ه نوع بينش گوينده تغيير ميبديهي است اين گفتمان حتي بنا بشود.  مي

 تواند واجد خصوصيات شخصيتي متفاوت و گاه متضاد باشد: واحد نيز مي

 

 مهتاب!



 

  

 تر بساز. مرا پرنده

 تا را از هاي تابه بال

 تر بساز. دان شبيه ام را به چينه هاي پرنده و سينه

 من از هر طرف كه نگاهم كني 

 ام به هوا ز شدهاي سب نقطه

 زنم را،  ات بال مي و هرچه در خاطره

 ام! تر پريده هميشه چند دقيقه قبل

 آبادي( اي از بهاره فريس )شعر منتشر نشده    

 

اي كه گفتمان  در پشت زبان اجتماعيگر شود هويت اجتماعي كنش اين تفاوت و تناقض سبب مي        

ي شخصيت يک  سازندهيعني اين زبان اجتماعي است كه بر. دهد پنهان بماند مربوط به وي را شكل مي

هاي آثار پسامدرن از هويت  شخصيت»و حتي اجتماعي او. هاي رواني، فردي  گر است، نه ويژگيكنش

: ۸4۹۹)پاينده، « اند هايي تابع گفتمان داري برخوردار نيستند. آنها سوژه اجتماعي با ثبات، محرز يا ريشه

هاي  ثار شعري ايران با ويژگيدر آخود به سوژه تبديل شده است.  ،است كه شخصيت (. اين بدان معني۸3۱

رود. يعني از  شمار ميمعتبر به پردازي، يكي از شگردهاي رايج و گري براساس شخصيت مدرن، روايتپست

خود و پرداخت اين سوژه، پردازي در كانون توجه راوي قرار گرفته  عناصر گوناگون داستان، شخصيتميان 

و  ، تاثير گفتمان خاص متنكه اين سوژهدهد. سوژه بودن شخصيت و اين ل ميتنهايي روايتي كامل را شكبه

 باشد، مستلزم نفي هويت فردي  اي كه متن در آن توليد شده مي جامعهدر حالت كلي گفتمان حاكم بر 

كالسيک و حتي مدرن  طور كلي با دورانبه پردازي هاي شخصيت گر نيز هست. بنابراين شاخصهكنش

ي آن است. در  ساختهشخصيت تابع و تالي گفتمان و برمتفاوت است. تمامي هويت فردي و اجتماعي 

ي كه از اين گر آن مشهود است. بديهي است كه شخصيتي ذكر شده نيز تسلط گفتمان بر متن و كنش نمونه

دارد و بلكه تنها در  ايشخصيتي هاي در گفتمان داده شده چنين ويژگيصرفا  شود، روايت دريافت مي

برد و اصوال امكان تصور  كلي از بين مي. تغيير گفتمان، اين شخصيت را بهاده شده وجود داردگفتمان د

 رسد. ممكن به نظر مياني از نوع ديگر غيرهمين شخصيت در گفتم

 



 

  

گيرينتيجه

 

ررسي در روايت است. بپردازي  خصيتمدخل مناسبي براي ورود به بحث شنشانه،  بندي اكو از تقسيم     

مشخص خواهد  را در يک متن گر، تيپ يا شخصيتروند تشكيل كنش ها، ميزان عموم و خصوص نشانه

پردازي در متن  شخصيتعنوان يک محصول مشترك انساني، عمدتا بار اجتماعي دارد. متن شعري بهكرد. 

روايي را  متنِبار اجتماعي است كه جهان بينا است. اينشعري نيز بيشتر تحت تاثير همين بار اجتماعي 

ي  وجود نمونه ي دارد،پرداز در شعر نو ايران، آنچه بيشترين بسامد را از ديدگاه شخصيت كند. هدايت مي

انسان، فاقد كشش و توانايي الزم  ي خاص ي غيرنوعي يا نمونه در روايت است. نمونهنوعي انسان )تيپ( 

اين قابليت را عام اختصاصي اي  هاي نشانه دليل دارا بودن ويژگيبهاست. تيپ،  براي تحمل اين بار اجتماعي

كند، امكان  ت موضوعي متن پيشگيري ميو تشتمآبانه، كه از پراكندگي  ي خصوصيات فرد دارد كه ضمن ارائه

االذهاني، نمفاهيمي از قبيل جهان بيانساني را نيز در اختيار متن قرار دهد. آمال و آالم مشترك ي  ارائه

هم هست  سببهمين به د.ياب ي چنين امكاني محل بروز مي هدگي، در زميندگرمفهومي و ديگربومتنيت، بينا

 گرِپردازي از كنش و شخصيتهاي اختصاصي  كه شاعران نوسراي ايران، اگرچه در آغاز راه به وجود نشانه

ام اختصاصي و تيپ را براي بيان هاي ع انهوجود نش ،اما در ادامه دادند ي بيشتري نشان مي عالقهروايت 

وجود  تر مورد توجه قرار دادند. گراني عاميافته را در كنشعموميتهاي  تر ديده و كنش نويات خود مناسبم

اي كه حتي در  به گونهگران عام در شعر نو ايران، اين متون را به متوني روايي بدل كرده است، همين كنش

 گر قابل درك و دريافت است.ناشي از حضور كنش هاي رواييِ نهروايي نيز زمياشعار غير

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 ها:نوشتپي

۸- Conjunction Patterns 

3- Context 

4- Heteroglossia 

3- Context of Situation 

۸- Otherness 

۱- Semic Code 

۱- Social Languge 
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