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1. Introduction   
Context is a set of elements and details of field, place and time that 

determines the conditions for the production and reproduction of 

meaning in a literary work. The analysis of the effects of resistance 

memoirs with linguistic and metalanguage features involved in creating 

meaning indicates the quality of the reciprocal relationship between 

language and discourse, as well as the relationship between narrative 

characters. The study of how meaning is transmitted as knowledge in 

cognitive linguistics has been considered as contextualism. 

Contextualism is a part of cognitive linguistics in contrast with 

reproductive linguistics, and is influenced by the hypotheses of Edward 

Sapir and his colleague Benjamin Li Wurf about linguistic relativity 

(linguistic relativity hypothesis) based on cultural diversity, and is also 

influenced by cognitive psychology, with a similar approach to the 

functional approach (see: kamri, 2011, 42). 

In the last five decades, functional and semantic linguists have 

identified a set of details and elements in organized texts that include 

context, subject, situation, time, and place. They call this set of details 

and elements context. In fact, 'context' is a set of conditions, in which 

the text and paratext have been produced. 

2. Research method 
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Examining the elements and details of context in the … 

In this paper, with a descriptive analytical method, we have tried to 

examine the most important linguistic and metalinguistic 

(paralinguistic) factors in the function of multiple layers of elements 

and context details in creating and reproducing meaning in the memoir 

The Foot That Remained. The purpose of this study is to show the 

quality, unity or dispersion of the meaning of the work at the time of 

occurrence, production and reproduction of events from a linguistic-

cognitive perspective. 

 

3. Discussion 
The new critique has received the terms 'context' and "context analysis" 

from cognitive and functional linguistics, in the last two decades. 

Morkeriger (1956) first used it in the sense of the aesthetic experience 

of the literary work as a completely complex, self-reliant and unique 

world (Ghasem nejad, 1997, 192). This approach found a prominent 

place in poetry and the separation of poetry from prose, so that phonetic 

ideas, order of images, the effect of vowels and consonants in the verbal 

context and meanings are induced, and textual references refer to the 

non-verbal context of poetry. (Volk, 2004, 500). 

One of the most important reasons for paying attention to context in 

literary works is the distinguishing feature of literary language from 

everyday language. In fact, "words are motionless in the context of 

everyday language and cannot transcend our perception of things, but 

art seeks to convey the sense of things as they are perceived; not as they 

are known” (Bertens, 2008, 45). In fact, discourse and anthropological 

studies can be achieved from within the context of a work, because 

language communicates fluidly and dynamically between itself and the 

context to create text in accoradance with the linguistic context and the 

properties of that context. Because the text does not only have a 

meaning and is not just a means of transmitting meaning (Mohajer& 

Nabavi, 1997, 27). 

The study of interpersonal, sociological, and historical elements in the 

West is an interdisciplinary approach that has developed since the 

second decade of the nineteenth century. In the Islamic world, the 

debate over how to create the interaction of words for communication 

has been of particular importance too. 

Context works as a dynamic element in relation to antecedent and 

precedent elements to produce meaning. The set of context-building 
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 elements, including verbal, cultural, and referential background, is 

placed in an environment called the context (Fowler, 2016, 155). 

 

3. Result 
By studying the context of The foot That Remained collection of 

memories, it became clear that the study of meaning in the text is related 

to recognizing the quality of the elements that make up the text. This 

connection is a good way to better understand the literary capacities of 

a work. By identifying the linguistic and situational context of the 

collection, the way meaning in the two parts of the war and captivity 

was produced and reproduced was shown. Hosseinipour has brought 

the intertwined elements of context in interaction with each other to an 

end of suspending meaning at the time of text production. In this work, 

the author, using his linguistic creativity, while using linguistic context, 

has also used situational contexts in the appropriate setting. By creating 

an atmosphere created by the linguistic and situational context of the 

work, he created a kind of framing so that the reader would be in the 

position of narration along with him, and in this way, his understanding 

of meaning would be more accurate. 
By using cultural and situational context, Hosseinipour has considered 

concrete elements outside the text in his narrative. This method allows 

the linguistic context to show a new understanding of the world around 

the front and the narrator during captivity, in communication with and 

accompany of the elements before and after it. In some cases, he uses 

linguistic knowledge to move some grammatical elements against the 

rules of language to help highlight a certain part of the text. Part of the 

linguistic and external references of this work include codes and signs 

of concrete subjects and refers to matters that are out of the immediate 

context of speech in time and place. One of the most central concrete 

issues in the situational contexts of this work is manifested in the dual 

confrontations of good and evil. In some cases, this confrontation is 

manifested in the form of verbal satire and in others in the form of myth. 

The narrator creates a situation that brings the narrative closer to reality 

by going back and forth between the sub-narrative of the signifier in the 

socio-cultural context, as well as explaining its position and interactions 

with it. 

Keywords: context, cognitive linguistics, The foot that remained,  

Memoir, Meaning 
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 نشریّۀ ادبیّات پایداری

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

1399تان زمس و پایيز م، سوسال دوازدهم، شمارة بيست و   

«که جا ماندپایی» ۀبررسی عناصر و جزئیات بافت در مجموعه خاطر  
پژوهشی(-)علمی   

  1 محمود رنجبر

 2مهتاب اسدی

  چکیده

وليد معنا را توليد و بازتشرایط مجموعۀ عناصر و جزئياتی از زمينه، مکان و زمان است که افت، ب

ناختی و شهای زبانمختصهنویسی پایداری با کند. تحليل آثار خاطرهاثر ادبی مشخص میدر یک 

ن ارتباط بين معنا بيانگر کيفيت ارتباط دو سویۀ زبان و گفتمان،  همچني فرازبانی دخيل در خلق

  های روایت است.شخصيت

ازبانی زبانی و فر ترین عواملایم تا مهمدر این جستار با روشی تحليلی توصيفی تالش کرده

د معنا را در متعدد از عناصر و جزئيات بافت در خلق و بازتولي های)پيرازبانی( در کارکرد الیه

کيفيت ن دادنمورد بررسی  قرار دهيم. هدف از این پژوهش نشا« جا ماندپایی که »مجموعه خاطرات 

شناختی شناسیزبان یدادها از منظروحدت یا پراکندگی معنای اثر در زمان وقوع، توليد و بازتوليد رو

ای از عناصر دهد راوی اثر ضمن تثبيت زمان و مکان روایی با کاربرد مجموعهاست. نتایج نشان می

زبانی بافت های کنایی، استعاری همچنين وجوه فرابافت، نظير اشارات، عبارت زبانی و فرازبانی

    مخاطب به امر واقع پدید آورد. فرهنگی و بافت موقعيت، زمينه را برای نزدیک شدن 

 که جا ماند، خاطره نویسی، معنا پایی ،شناختیشناسی زبان : بافت،های کلیدیواژه

 

 

 

                                                           
 ( mranjbar@guilan.ac.ir   .  )نویسندة مس:ول:زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيالن گروهدانشيار  .1

 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيالن . 2

 1399-04-28 تاریخ پذیرش نهایی:                1397-04-10 تاریخ دریافت مقاله:

mailto:mranjbar@guilan.ac.ir


 

 

 

 

  1399زمستان و ز پایي، 23 ة، شمار12سال  ،پایداری يّاتادب یّۀنشر                                    122

 

 مهمقدّ -1
های گوینده نيز به ترین دغدغهترین ابزار ارتباطی یکی از بزرگعنوان مهمزبان به       

بيناکنش عواملی چون »فهم قطعی معنا در رود. توانمندی زبان در انتقال و فرایند شمار می

متن، ذهنيت خواننده یا شنونده، بافت متنی، بافت موقعيتی و بافت فرهنگی و اجتماعی 

 (109:1389)ساسانی، «.شودتوليد و درک می هر بار

شناسی شناختی با عنوان  بررسی چگونگی انتقال معنا به صورت دانشی در زبان   

گرایی جزوی از ( مورد توجه قرار گرفته است. بافتcontextualismگرایی)بافت

ساپير  ادوارد هایشناسی زایشی و متأثر از فرضيهشناختی در برابر زبانشناسیدانش زبان

 Linguistic Relativityورف در باره نسبيت زبانی) .لی. و همکارش بنجامين

Hypothesis) شناختی و با شناسیثر از  روانهای فرهنگی و نيز متأبر پایه تنوع

 .(42:1390گرا بود)ر.ک: کمری،رویکردی مشابه رویکرد نقش

شناختی زبان، مجموعۀ جزئيات و گرا و معنیشناسان نقشدر پنج دهه اخير زبان   

کنندکه شامل زمينه، موضوع، موقعيت، زمان یافته شناسایی میعناصری را در متون سامان

-می (Context)بافت یا زمينهبه مجموعۀ این جزئيات و عناصر، ها آن است. و مکان

وجود  پيرامتن درآناست که متن یا  یشرایط و قراین همجموع «بافت»گویند. در واقع 

مجموعۀ عناصر و »توليد شده است. در حوزه نقد ادبی، بافت در آن شرایط  داشته یا

« گرددمایه اطالق میجزئيات تشکيل دهندة شعر و متن، جدا از موضوع و درون

(. به دیگر سخن، عناصری که بعد از تفکيک فکر و موضوع باقی 57: 1390)مدرسی،

که تردید ما را در مورد معنای »ای است آفرینند. این بافت زمينهماند، بافت آن را میمی

    (85:1393سازد.)صفوی،ها برطرف مییک نشانه یا نظامی از نشانه

گرا مطالعه معنی بدون در نظر گرفتن محيطی که کالم در آن نقش از نظر زبان شناسان

شود. آفریده شده ناممکن است؛ زیرا درک کليت متن با دریافت بافت محقق می

در واقع بافت برای پدیدآوردن معنا و ایجاد لحن در گفتگوی مدام با  (37:1391)الهيان،

( در 1393پور)سيد ناصر حسينیعنوان مثال  عناصر متنیِ پيش و پس از خود است. به
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اش را ،  مجموعه خاطره«پایی که جا ماند»نخستين صفحه کتاب خاطرات خود با عنوان 

 کند:به گروهبان عراقی تقدیم می

دانم شاید نگهبان اردوگاه تکریت عراق، نمی تقدیم به گروهبان عراقی وليد فرحان سر»

 (5:1393، پورحسينی)« باشد. بوش پدر کشته شده در جنگ اول خليج فارس توسط

معنای این  جمالت در بادی امر مشخص نيست، اما با همنشينی جمالت پس ازآن، معنای  

دهد که چگونه متن به عنوان شود و نشان مینویسنده مشخص می« آميزکنایه»عبارت 

کند. بنابراین به انسجام در خلق معنای ضمنی کمک می  (Spectrum)« طيف»یک 

نامه راوی با شویم، معنای عبارت تقدیمآشنا می« وليد فرحان»وقتی در صفحات بعدی با 

 شود:لبخندی تلخ برای خواننده بازتوليد می

بيرون آمدم وليد از خدا خواسته سی ضربه کابل به هر دو دستم زد. هرچقدر حکيم »

هایم کوبيد ای نداشت. با کابل برق به دستوليد خواهش کرد مرا نزند، فایدهخلفيان از 

(. ... مرا بيرون کمپ بردند وليد که عصبانی بود، چشم توی چشمم 369)همان:

تکه کابل برق به طول حدود یک و نيم متر را به فاصله دور پرت کرد، دوخت..یک

هایم را بست،گفت: برو کابل رو با ستدستور داد دستم را از پشت ببندند. وقتی ماجد د

پایم قطع بود[ ناخن پایم در گوشت فرو رفته بود، دوندونات بردار بيار اینجا..]یک

پایم بپرم...با هر سختی بود خود را به کابل رساندم،... دراز کشيدم توانستم روی یکنمی

م دوباره روی زمين دراز افتاد، مجبور بودو کابل را با دهانم برداشتم. کابل از دهانم می

بکشم کابل را با دندان بردارم و کنار وليد حاضر شوم، کابل را که جلوی وليد انداختم، 

گفت تکرار کن! بيش از ده بار این وليد برای آنکه حرصم را در آورده باشد، دوباره می

 (435)همان : «.کار تکرار شد

در « پورحسينی»دهد که نشان می« وليد فرحان»های متعددی از آزار سادیسمی صحنه

 دهد. آميز پاسخ میکند، آن همه آزار او را با لبخندی طعنهبافت کلی اثری که روایت می

 

 

 بیان مسئله -1-1
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های آورنده متن و زمينهرا از نظر عوامل پدید «ماند جا کهپایی» خاطره مجموعه مقالۀ حاضر

این مجموعه شگردهایی وجود دارد که . در کندتسهيل خوانش و معنای آن بررسی می

 تاریخی شناختی ونظام کنش پذیری عناصر بينافردی، بيناذهنی، جامعهشود اثر در موجب می

ایجاد لحن همچنين از طریق نظام یاد شده کيفيت  برخوردار گردد. وحدت و یکپارچگی از

 شود.نمایان می در گفتگوی مدام با عناصر متنی پيش و پس از خود

 پیشینۀ تحقیق -2-1 
آثار مختلفی بر پایه دیدگاه زبانشناسی شناختی نگاشته های معناشناختی،بررسی ۀدر زمين        

( با عنوان  معنای متن پژوهشی در 1380توان به اثر حامد ابوزید)شده است. از این ميان می

دکتری خود عوامل مؤثر بر تفسير و فهم  رساله ( در 1381علوم قرآن اشاره کرد. ساسانی)

های ادبی ای اهميت بافت در پژوهش( در مقاله1391متن را بررسی کرده است. ليال الهيان )

-را مورد توجه قرار داده است. در زمينه کتاب خاطره مورد بررسی نيز فرشاد سليمی

نویسی دفاع در خاطرههای فکری مایهنامه خود به بررسی و تحليل بنپایان(در1393نژاد)

که جا دا، دخترشينا، لشکرخوبان و پایی»مقدس پرداخته است. وی در این اثر به آثاری نظير

های زبانشناسی شناختی با استناد به خاطرات توجه نشان داده است. در حوزه بررسی« ماند

دکه با پایداری پژوهش مجزایی انجام نشده است و مقاله حاضر  نخستين تحقيقی خواهد بو

 این رویکرد تدوین شده است.

 سواالت تحقیق -1-3
شناختی آن است که هر متنی مهمترین مس:له در خوانش چنين متونی بر مبنای زبانشناسی

بافت مشخص خود را دارد.آیا این بافت در مواجهه با متن در توليد معنا به کمک گوینده 

های الفاظ در کشاکش بافت در نتيجۀ درک داللت توانآید؟ آیا میو خواننده می

زمينه( ارتباط برقرار کرد؟ چه عناصری ها، دانش پس)پيش فهم نویسنده و ذهن خواننده

هایی برای مفاهمه در برتری و آید؟ چه قابليتدر بازتوليد معنی به  کمک خواننده می

يفيت و سازوکار آثار رسد بررسی کشاخص بودن مجموعه خاطره نقش دارد؟ به نظر می

های ایجاد معنا  و انسجام تواند الگویی مناسب برای نشان دادن ظرفيتبرجسته ادبی می



 

 

 

 

«که جا ماندپایی» بررسی عناصر و جزئيات بافت در مجموعه خاطرة  

 

125 

کنيم با استناد به مجموعه خاطرات یاد شده درونی متن باشد. در این پژوهش تالش می

 ها پاسخ دهيم.به بخشی از این پرسش

 ضرورت بحث -4-1

 ةعوامل پدیدآورنده معنای متن را در اثری شاخص از حوزدر این پژوهش تالش داریم تا 

 ةخاطر ۀنویسی دفاع مقدس نشان دهيم. با توجه به استقبال خوب  مخاطبان از مجموعخاطره

ها و عناصر مفيد در توليد وحدت و یکپارچگی برآنيم تا لوازم، زمينه« 3پایی که جا ماند»

های بافت مایيم. همچنين با توجه به زیر بخشبرای تسهيل در خوانش و معنای آن را بررسی ن

عناصر درون زبانی و برون زبانی شامل عناصرفرهنگی و اجتماعی آن را  نيز نشان خواهيم 

 داد. 

 معرفی اجمالی اثر  -1-5

 ۀهای روزانیادداشت»در عنوان خاطرات خود نوشته است: « پایی که جا ماند»نویسندة کتاب 

سالگی در منطقه جزیره وی در شانزده« های مخفی عراقزندانپور از سيد ناصر حسينی

کرد. در روزهای آغازین بان خدمت میعنوان راهنمای گردان ویژه شهدا و دیدهمجنون به

آید. در مقدمه کتاب طی تک عراق  و  پس از مجروحيت شدید به اسارت درمی  67تير سال 

بان اتفاقات و حوادث ماندگار و دم دیدهنویسد: از همان روزهای اول اسارتم سعی کرمی

های جالب خاطرات و اتفاق آموز اسارت باشم. دیگر نيازی به دوربين و دکل نبود...درس

ها و کدها را روی زرورق سيگار، کاغذ سيمان و  یا حاشيه کردم. این تاریخرا ثبت می

. روزهای آخر اسارتم، .. کردمعصایم جاسازی می ۀنوشتم و در لولهای عراق میروزنامه

هایم را در تموز در حبانيه این فرصت پيش آمد تا روز نوشته 17در بيمارستان  1369شهریور 

کنم و موقع  آزادی دفترچه را بين بانداژ پای مجروحم نویساین دفترچه کوچک جيبی پاک

دوستانم بود.  به ایران آوردم. یک دفترچه بيست برگی کوچک که سرگذشت خودم و

  (12-11)همان:
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 بحث -2

اختی و شناسی شنرا در دو دهه اخير از زبان 1«تحليل بافت»و« بافت»نقد جدید، اصطالح 

 اصطالح ابتدا در هنرهای تجسمی کاربرد داشت.گرا دریافت کرد. این نقش

-مثابه دنياییم( نخستين بار آن را در معنای تجربه زیباشناختی از اثر ادبی به1956مورکریگر) 

این رویکرد  (192:1376نژاد، )قاسم. کامالً پيچيده متکی به خود و منحصر به فرد به کار برد

های ای که انگارهدر شعرشناسی و تفکيک شعر از نثر جایگاهی ممتاز پيدا کرد، به گونه

ها در بافت لفظی و معانی القا شده و ها و صامتآوایی، ترتيب تصویرها، تأثير مصوت

  (500:1383. )ولک،شدندبه بافت غير لفظی شعر ارجاع داده می ارجاعات متنی

یکی از مهمترین دالیل توجه به بافت در آثار ادبی، وجه مميزه زبان ادبی از زبان روزمره  

توانند ادراک جان هستند و نمیتحرک و بیکلمات در بافت زبان روزمره بی» است. در واقع

گونه که ما از چيزها را به فراتر از خود برسانند، اما هنر بر آن است که حس چيزها را آن

 در واقع، (45: 1387)برتنس،  «.اندشدهگونه که شناخته ، منتقل کند؛ نه آنشوندیمادراک 

 و انسان شناختی دست یافت؛ مطالعات گفتمانی توان بهیک اثر می چارچوب بافت از درون

کند تا به تناسب بافتی که پویا ميان خود و بافت ارتباط برقرار می و زیرا زبان به شکلی سيال

کند. چرا آفرینیهای مترتب بر آن بافت، متنشود و با توجه به ویژگیزبان در آن جاری می

 (27:1376. )مهاجر، نبوی،و وسيله انتقال معنا نيست که متن، صرفاً واجد  معنا

کنند، آورند و زمينه را برای تسهيل خوانش و معنای آن فراهم میعواملی که متن را پدید می 

آورند. در ( را پدید میdiscourseگيرند که در مجموع  گفتمان )در نظامی زبانی قرار می

تاریخی وحدت و  شناختی واذهنی، جامعهپذیری عناصر بينافردی، بيناین نظام، کنش

 . 2دهندیکپارچگی اثر را در محور بافت نشان می

ای است که تاریخی در غرب رویکردی بينارشته شناختی وبررسی عناصر بينافردی، جامعه 

از دهه دوم قرن نوزدهم رشد یافت. در جهان اسالم نيز بحث پيرامون تدقيق در چگونگی 

ای برخوردار بوده است. پذیری واژگان برای مفاهمه از اهميت ویژهایجادکنش وکنش

های نخستين ظهور اسالم برای فهم قرآن به ویژه وجوه تأویلی و بالغيون مسلمان از سال
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رمزی آن در آثار خود از  واژگانی نظير اسباب، شأن نزول، مقام و جای در تفاسير قران 

که متأثر از متون یونانی در « اقتضای حال»مفهوم  (113:1381. )ر.ک: شميسا،اندگفتهسخن

مطالعات جدید دارد. شباهت زیادی به مفهوم بافت در  بالغت اسالمی شکل گرفت،

   (15:1395)یول،

بافت به عنوان عنصری پویا در ارتباط با عناصر پسينی و پيشينی خود برای توليد معنا کارساز 

نه گفتاری، زمينه فرهنگی و زمينه ارجاعی در است. مجموعۀ عناصر بافت ساز شامل زمي

(. بافت  به 155:1395 شود )فاولر،گفته می(context) گيردکه به آن زمينهمحيطی قرار می

 شود:دو نوع تقسيم می

 بافت کالمی و بافت غیر کالمی  -2-1

  3بافت در همنشينی واژگان و بازتوليد کنندگی از نظر ارجاع به دو نوع بافت کالمی 

(Languistic(و بافت غير کالمی )Fituationalتقسيم می )،(.112:1389شود )ساسانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بافت کالمی -2-1-1

در بافت کالمی هيچ مفهوم و عنصری برون زبانی و انضمامی به چارچوب زبانی که جمله  

چارچوب  هایی درشود. ارجاعات بافت کالمی دادهگرفته وارد نمییا عبارت در آن شکل

های قبل و درون زبان است، بنابراین معنای جمله یا عبارت در چنين بافتی وابسته به عبارت

 بعد خود است.

 بافت غیرکالمی -2-1-2
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)گوینده(  به عناصر انضمامی خارج از متن توجه دارد. در واقع  در بافت غيرکالمی نویسنده 

دیگری  است، نخست بافت فرهنگی وشده بخش مرتبط به هم تشکيل بافت غيرکالمی از دو

اما  ؛آوردبافت موقعيت. بافت کالمی در تعامل با عناصر پيش و پس خود متن را پدید می

کشد که در بافت غير کالمی با تعليق در معنای درون متنی، هویت برون متنی را پيش می

 ای متن انعکاس ندارد. مند و شبکهاستمرار بافت نظام

نویسی یا بسياری از توصيفاتی که صرفاً از جزئيات فيزیکی افراد در داستان به عنوان مثال در

-زیرا نمی ؛گيرد، ارتباط همنشينی از منظر معناشناختی وجود نداردنویسی صورت میخاطره

در حالی که چنين توصيفاتی عمدتاً باید  ؛توان آن را در اجزای دیگرآن گفتمان جستجوکرد

ه امری درون یا بيرون از متن اشاره کند. به عنوان نمونه در مجموعه بر اساس بافت غيرکالمی ب

بيند در هيچيک از ، توصيف فيزیک شخصيتی که راوی می«خاطره پایی که جا ماند»

 محورهای بعد و قبل از متن معنا ندارد:     

 نافذ، محاسن اندامی الغر، صورت سبزه، چشمانی درشت وست. بِهم گفت: او علی هاشمی» 

 (165: 1391پور:)حسينی« .ای پوشيده بودداشت، لباس کره داشتنیدوستو سيمایی  زیبا

از سوی دیگر عبارت باال با هيچ یک از ارجاعات درون متن ارتباط ندارد و به خودی خود 

تواند معنا یا وضعيتی خاص را نشان دهد، مگر آنکه در بافت کالمی قرار گيرد. راوی نمی

 افزاید:خست با توصيفی دیگر  بر ابهام در توليد معنا میدر ادامه محور ن

است، تعجب کردم که  )ع(زاده گفت او فرمانده سپاه ششم امام جعفر صادقوقتی مستوفی»

راوی در حين توصيف صحنه نبرد به  (165. )همان:چرا در جبهه دمپایی پوشيده است

د هماهنگی است و موجب پردازد که ظاهراً در محور همنشينی روایت فاقای میگزاره

کند درکی پدید آمده در زبان تالش می ساختار شود، اما وی با کاربرد چنينگسست می

یک عبارت  معنای»تازه از جهان پيرامونی جبهه را نشان دهد. البته باید در نظر داشت که 

تواند به ویژگی عينی موقعيت وصف شده تقليل یابد؛ بلکه چيزی که به همان ميزان زبانی نمی

گزیند تا موقعيتی را در معنای زبانی اهميت دارد، این است که مفهوم ساز چه روشی را برمی

 (221:1390)زیرک، «.تعبير کند و آن را برای مقاصد بيانی به تصویر کشد
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دهد و شرایطی است که کنش زبانی در آن رخ می»فت غيرکالمی وضعيت یا در نتيجه با 

 (71: 1392)داد،« .شودتحت تأثير آن تعبير و تفسير می

 بافت خرد و کالن -2-2

ها به دليل شناسان شناختی تعبيری دیگر از بافت کالمی و غير کالمی دارند. آناغلب زبان     

اند: بافت خرد، نوع بافت خرد و کالن را در نظر گرفته ساز، دودوری و نزدیکی عوامل بافت

بافتی است که به زمان و مکان محدود و بالفصل یک متن است که سخن در درون آن جای 

دورتری است که در  اما بافت کالن شامل عوامل پيرامونی، زمان و مکان فراگير و ؛دارد

این عوامل عبارتند از: عوامل  (111:1389. )ساسانی،گيرداطراف هر ارتباطی قرار می

-های دور و نزدیک که ما را قادر میجغرافيایی، اجتماعی، فرهنگی و تفکيک بين مشخصه

شناسی توصيف کنيم. باید یادآور شد مشخص کردن این سازد تا تأثير بافت را بر معنای زبان

و این، محل  چرا که بافت وضعی، خصوصيتی فرازبانی دارد؛ پذیر نيستامر کامالً امکان

در این تعبير بافت زبانی  (71: 1392داد،)ر.ک: . تالقی و ارتباط دو سویۀ زبان و جهان است

بافت این است.  قرارگرفته خاص متنی ، در چارچوبعنصر زبانیاست که « بافت متنی»همان 

زبانی، در  هایاند. این نشانهشود که در یک متن به کار رفتهتشکيل می جمالتی وها از نشانه

 .دارند «متنیهم»گذارند و به اصطالح، رابطۀ تفسير یکدیگر تأثير می

 تحلیل بافتاری متن -2-3

نوع بافت کالمی و بافت  گونه که پيش از این گفته شد در تحليل بافتاری از دوهمان   

کنش واژگان و غيرکالمی سخن به ميان آمده است. در بافت کالمی خواننده در برهم

گيرد. در این صورت متن بهره میجمالت برای توليد معنای ضمنی از چرخه استقرایی درون 

زایی دخيل نيست و معنا لزوماً در چارچوب درون زبان شکل ای برون زبانی در معناهيچ داده

 .گيردمی

 

 

 کالمی اثر بافت -2-4
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های واژگانی به چشم بافت کالمی با برجستگی« پایی که جا ماند»در مجموعه خاطرات  

 آید. بافت واژگان در این مجموعه با کارکرد مناسب فعل از موقعيت اکنون حادثه و جهانمی

کند متنی که روایت میشود. درواقع ارجاعات نویسنده با درونممکن به آینده پرتاب می

 1متن  گيرد. به عنوان مثال: راوی شهادت یکی از یارانش را با کاربرد جمله درصورت می

اشک، سوختن، یتیم  مرور، فشرد، درآمدن»و الفاظ: « رفتمیپيران از کسانی بود که باید »

راوی از دل این روایت در اکنون صرفاً  ،به عبارتی ؛کندبه آینده همان  متن متصل می «شدن

دهد. در بافت بلکه ضمن بيان روایت، مخاطب را به آینده حواله می؛ آن نمانده استگزارشی

توان نوعی اما از منظر عناصر روایی نيز می ؛کالمی عنصر همنشينی کاربردی گسترده دارد

پيران از کسانی بود که باید »گوید: وقتی راوی می ،بنابراین ؛حس تعليق را در آن نشان داد

 ، خواننده منتظر است علت این رفتن)شهادت( را بداند.«رفتمی

تر از برخی دیگر است و معرفی برخی وقایع سختدر بررسی بافت کالمی متن گاهی 

ای وجود دارد هرگاه از آن حد چگالی آن بيشتر است که برای آن آستانه« چگالی»اصطالحاً 

در زیر عناصر ( 65: 1387)ساسانی، .گویند« بارضایعه یا ضایعه»تجربه عبور کند به آن 

 مده است:  واژگانی بخشی از متن این اثر و چگونگی معنا بخشی آن آ

پيران از کسانی بود » نویسد:می« پيران»پور در توصيف شهادت شخصی با نام حسينی :1متن

 درآمد.و اشکم  فشرد شد، بغضی گلویم رامی مرور... وقتی خاطراتش برایم  رفتباید میکه 

پيران سرپرستی  .سوختمیاش سالهساله و اعظم ششساله، یاسر سهدلم برای خدیجۀ یک

فرزندان برادر شهيدش را هم برعهده داشت. از امروز فرزندان او و برادرش مثل خيلی از 

  (46-47: 1393پور،)حسينی «.شدندیتیم میفرزندانِ قهرمانان جنگ 

از چگالی رفتن به عبور از آستانه زمان روایت  به زمان آینده  ارجاع  1عناصر واژگانی  متن 

نگر)سرپرستی فرزندان برادر( و آینده نگر)یتيم شدن فرزندان( ارجاع گذشتهشود. داده می

 سازد. را عميق می« رفتن» چگالی معنای

نویسنده در بسياری از صفحات کتاب با بهره گيری از دانش زبانی خود با جابجایی بعضی   

عناصر که به لحاظ دستوری یا قواعد متنی جابجایی آن لزومی ندارد، به برجستگی بيشتر 
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های این از دیگر متن (167:1379. )ر.ک: صفوی، کندبخش معينی از متن کمک می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کند، میر آن خودنمایی میمجموعه که همين نوع بافت د

 التتحرک،سرباز عراقی[ با تکرار »]کند: راوی صحنه اسير شدن خود را توصيف می :2متن

سخت هایم را باال بردم وقتی دست هایم را باالی سرم ببرم.دستسعی داشت به من بفهماند 

 (65)همان:« .و دردآور بود

را ناشر کتاب نوشته است. پيش فهم خواننده از معنا در این متن با ارجاع آن به جلد  3متن  

 گيرد. در این متن آمده است:و نام نویسنده صورت می

 (.9برد)همان:را جلوی آتش می اشهمه شانزده سالگی: 3متن 

 گردد.به قابی بيرونی یا مرجع بيرونی برمی« ش»ضمير  

گردد. نمونه دیگری هایی پيش فهم خواننده به ارجاع درون متن بر میارتدر مقابل چنين عب

 آمده است:  4از چنين بافتاری در متن 

دادند)همان: های با غيرت ارتشی انجام میبچه همینمان را بيشتر کارهای شخصی: 4متن

375.) 

یکی اثرگذاری بر تواند بر معنای کلی متن اثر بگذارد؛ طور خاص  از دو سو میبافت به  

های اوست، دیگری تداعی و ارتباط پيش فهم خوانشگر متن یعنی انتظارها و پيش انگاره

شود)ساسانی یافتن عناصری از بافت متنی با عناصری دیگر از متنی است که خوانش می

شناختی  که بررسی صرف بافت کالمی از منظر زبانشناسی (. البته باید یادآور شد118:1389،

زیرا در آن صورت باید ارتباط بين سایر عناصر بافتار متن  ؛ی پيچيده و کم ارزش استکار

کنش متن، خواننده، بافت، موقعيت و بافت فرهنگی را به کناری نهاد. در  معناشناسی برهم

 تواند توليد معنا نماید.می

 

 

 

 

 بافت  غیرکالمی  -2-5  
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بافت غيرکالمی، ارجاعات زبانی به موضوعات انضمامی و بيرونی است. این ظرفيت ویژه  

برای ارجاع به چيزها و اموری است که در زمان و » شود و ناميده می 4زبان بشر، جا به جایی

اند، در حالی که بانگ حيوانات و سخن اطفال مکان از زمينه بالفصل گفتار خارج شده

 (158:1395)فاولر، «.ایط حال حاضر گفتار استکوچک مرتبط با شر

کند روایتی به دور از پيچيدگی و ابهام ارائه پور در مجموعه خاطرات خود تالش میحسينی

 در هم تنيده از هایصورتکند. البته سادگی بيان و کاربرد الفاظ در بافت متن به دور از 

چمران، »بنابراین در روایت وی اسامی کسانی مثل  ؛نيست هارمزها و دال ارجاعات بيرونی،

 متنی رمز مقاومت و ایستادگی هستند: در ارجاعی برون« همت و خرازی

-خوبی میها]بازجوهای عراقی[ اطالعات خوبی از روحيه فرماندهان ایرانی داشتند. بهآن»    

ها این ... اینکه آنجنگند دانستند فرماندهان سپاه در خط مقدم، کنار نيروهایشان با دشمن می

آورد. سه فرمانده شهيدمان را اسم برد. شهيد دانستند، برایم افتخار و بزرگی میموضوع را می

های نامنظم عنوان فرمانده لشکر جنگهمت، شهيد خرازی و شهيد چمران. از شهيد چمران به

 (176:1393ر،پو )حسينی «.رسيدبرد. بازجوآدم زیرک و باهوشی به نظر مینام می

ها و لشکرهاتونو چرا نام تيپ»پرسند: به هنگام بازجویی از راوی  می یا در روایتی دیگر و 

 گذارید؟ های قرآن میبر اساس سوره

گه به هيچ کنه، ولی قرآن میاساس قرآن عمل می دونه چقدر برهر کس خودش بهتر می -

ها و لشکرهامون اما اگه بهتون حمله کردند، دفاع کنيد! ما هم نام تيپ ؛کشوری حمله نکنيد

 (. 166)همان:« هامونبه نام پيامبران و ائمه اطهار است، هم گردان

 خير و شر گيریهای غيرکالمی مجموعه خاطرات پایی که جا ماند؛ دو نوع جهتدر  بافت

خير و  هدوگان هایتقابل از وجود  ینهبه شکلی نهاد راویگيرند. در برابر یکدیگر قرار می

ترین یکی از مرکزی راند. این نوع مواجهه،ای سخن میعنوان وجهی اسطورهبه شر

چنين ای نيست، بلکه سابقه این نوع نگرش چيز تازه» ،رودبه شمار می موضوعات در کل اثر

 (.106: 1387یان، )عباد «.اندداشته ایکنندهتعييننقش  ،کهن هایداستانموضوعاتی در 
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توان در دوران اسارت راوی  حتی به صورت های بافت غيرزبانی جدال خير و شر را مینمونه

 طنز های کالمی نيز مشاهده کرد:  

امام یکی از افسران عراقی که درجۀ سرگردی داشت، به سيد محمد گير داده بود که به »      

سيد محمد در جواب افسر  «الموت للخمینی.گول »کرد: او مرتب تکرار می توهین کند.

کرد سيد محمد به امام توهين سرگرد عراقی که فکر می« المور جوسقيل للخمينی»گفت: 

به همين دليل برای سيد محمد شربت  ...«زین،... ؛ خوب » کرده است، چند بار تکرار کرد:

گوید کردند میمیها فکر گفت المور، عراقیآورد و برای ما آب. وقتی سيد محمد می

 (146)همان: «.الموت

 نمونه دیگر: 

...]بازجو[ محل سکونتش را کتک زده بودندهای آذربایجان غربی را قبل از من یکی از بچه

شده بود و دوباره او را زده بود  عصبانیبازجو  ماکوپرسيده بود در جوابش گفته بود: سيدی! 

 واهللکرد: بابا آمد، او مرتب تکرار میایين می..وقتی باران کابل و باتوم بر سر و صورتش پ

    (362)همان:. نه دیلنن سیزیممنيم شهریمن آدی ماکيدی بابا! 

شود: ماکو عبارتی عربی است که به فارسی یعنی راوی در زیر نویس یادآور می

 نيست)همان(.

مناسبات زبانی  در یک سوی این روایت، شر یا تمام ددمنشی و نادانی قرار دارد که بدون فهم

کند و سوی دیگر آن خير قرار دارد که در اقليت قرار و قوميتی تنها به خواست خود فکر می

های پی در پی( قرار دارد، شر را ای که دربافت روایت )متناما با طنز و کنایه ؛گرفته است

 سازد.    رسوا می

 کالن و خرد در اثر تعامل بافت -2-6

 و زمان در شدهسپری رویدادهای و حوادث و حالشرح ارادی آورییاد درنتيجه»خاطره    

 آیدمی پدید -است یافته اطالع هاآن از استماع و مشاهده یا حضور دليل به که -معلوم مکان

در این  (57: 1381کمری،). است شدهمنعکس رویدادها و حوادث وقوع چگونگی آن در و

تعریف بر یادآوری ارادی، در زمان و مکان معلوم به دليل حضور و مشاهده تأکيد شده است. 

راوی بر اثر تداعی یا ارجاع چگونگی وقایع در گذشته ناگزیر است به عوامل پيرامونی اشاره 
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 دورتر است. این عوامل در اطراف هر ارتباطی قرار کند که از  نظر زمان و مکان  فراگير و

گيرد. وضعيتی های تعاملی آن بهره میگيرد و راوی به دليل حضور در موقعيت از کنشمی

 کند. تواند اتفاق بيفتد. این شيوه روایت بافت را به واقعيت نزدیک میکه برای هر کسی می

خورد و نویسی چنين رفت وبرگشتی بين خرده روایت و کالن روایت به چشم میدر خاطره

کند. واکنش شنونده از خرده ادامه  خرده روایت خود  روایتی کالن را بيان مینویسنده در 

روایت گوینده ناشی از فهم مناسبات اجتماعی و دانشی است. در این صورت است که یک 

 شود:کنش در جایگاه خرده روایت  در موقعيتی خاص به کالن روایت تعبير می

برای اولين بار وقتی چند  .حس خوبی داشتمها شدند، نسبت به آنهرگاه دوستانم شهيد می»

 اسارت نفر از دوستانم از جمله کاووس محمودی در عمليات نصر چهار در کردستان به

دم ها باید تا آن»گفتم:و با خودم می حس بدی داشتمها ها، درآمدند نسبت به آنعراقی

دیگران هم همین حتماً »با خودم گفتم: اسیر که شدم « شدنداسیر نمی و جنگیدندمرگ می

اش را به هایم باال بود که نظامی عراقی لولۀ اسلحههنوز دست« را نسبت به من دارند! حس

طرفم نشانه رفت، با اشاره دستش و کلماتی که تکرار کرد، سعی داشت به من بفهماند بلند 

عاملی بين خرده روایت و های ت(. در نمودار زیر کنش70-71همان:«)شوم و به طرفش بروم

 شود:کالن روایت نشان داده می

 کالن روایت خرده روایت

 .شهادت در فرهنگ ما افتخار است  .داشتم خوبی از شهادت حس

 .اسارت در مکتب ما ننگ است .از اسارت حس بدی داشتم

 .باید تا دم مرگ جنگيد )ع(به پيروی از امام حسين .جنگيدندباید تا دم مرگ می

 امام حسين)ع( اسارت را نپذیرفت. .شدنددوستانم نباید اسير می 

عوامل پيرامونی دورتر شامل مسائل فرهنگی و اجتماعی است که  ةبافت کالن در برگيرند   

در اطراف هر ارتباطی قرار دارند. به عنوان مثال کاری که در فرهنگ یک سرباز نشانه افتخار 

به عبارتی حسب تفاوت  ؛و پيروزی است، در فرهنگ سرباز دیگر، نشانه قساوت است

یک از آنان متضمن عوامل پيرامونی  فرهنگی بين سرباز عراقی و راوی، درک عمل  هر

کند عوامل پيرامونی کنش سرباز ها تالش میاست. راوی با کنار هم قرار دادن خرده روایت
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ها خشاب کامل را روی سروصورت شهيدی که چند لحظه قبل پول»عراقی را توصيف نماید: 

-دیگری می ۀصحن و یا در (72)همان: «.اش را درآورده بود، خالی کردبچهو و عکس زن 

 نویسد:

دفعه ای ایستاد و یکاز من که دور شد کنار جنازه از پشت به زمين افتاده»]سرباز عراقی[ 

که چوب پرچم درون شکم  چوبِ پرچم عراق را به پایين جناق سينه شهيد کوبيد. طوری

ای به اندازه نصب پرچم عراق روی شکم این شهيد زجرم شهيد فرو رفت.... هيچ صحنه

 )همان( «.دادنمی

-در بافت لفظی، گستره واژگان راوی نقشی اساسی دارد؛ زیرا از طریق ساختارهای صوری  

(، اما در بافت کالن مسائلی مثل وضعيت 153:1385شناسد)ميلنر، براویت،اش جهان را می

 کنشها مفاهيمی اعتقادی برای بر هماجتماعی، روانی و .. نقش دارند. در این نوع روایت

های تعاملی کنش معنا از کنششود.راوی برای نشان دادن بر هممعنا از سوی گوینده طرح می

 کند:  بين خرده روایت و کالن روایت استفاده می

؛ خانواده پيامبر را به اسارت اسیر قومی بودم که به امام حسین)ع( و یارانش رحم نکردند»    

ای که وجب به دیدم. جادهآلود میين را غمها که نکردند. آسمان و زمبردند و چه ظلم

ها های بعثیکرد، اینک زیر چکمهفتح را زنده می 48وجبش یاد و خاطره دالورمردان تيپ 

 (73-74:1393پور،)حسينی «.قرار گرفته بود

اطالعات زبان در قالب  بندیطبقه و راوی در بخش دیگری از روایت خود با سازماندهی 

 زند:شخصی واقع شده را به کالن روایت عاشورا گره میخرده روایت، امر 

ها ماشين دیگری در جاده جز دو ماشين تویوتا لندکروز و یک دستگاه تانک، عراقیبه»    

-ها نمیهی عراقیاللّخاطر بریدگی جلوی پدِ بيت ها متعلق به ما بود. بهخندق نداشتند. ماشين

ها با ند. دردآورترین صحنه زمانی بود که عراقیتوانستند خودروهایشان را وارد جاده کن

ها این صحنه آنچه از عاشورا در روضهگرفتند. با دیدن ها را زیر میهای خودمان جنازهماشين

ها ها تاختند و اینجا بعثیدر عاشورا یزیدیان با اسب بر جنازهشد. شنیده بودم، برایم مجسم می

 (85)همان: «.روسی 72با تانک تی 
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شود. این پيوند نشان ها هم کمک گرفته میها  با کالن روایت از نشانهپيوند خرده روایت در 

زبان  بلکه ؛ارتباط و بيان عقاید دانست برای را نباید صرفاً به عنوان ابزاری زبان دهدکهمی

در   (100:1380)ر.ک،پالمر،. است و ترسيم کننده درک ما از جهان شکل دهنده عقاید

تشبيه  ،بنابراین؛ شجاعت، وفاداری و پایداری  است ۀمظاهر نشانبنفرهنگ اسالمی حبيب

 دهد:     پور را در پيوند با روایتی کالن قرار میرزمان به این فرد روایت حسينیهم

حاضر نشد اسیر « علی خجر»هایشان را باال بردند، ها تمام شد و دستوقتی مهمات بچه»   

خون من که از » محمد و ابراهيم و گفت:باالی نوک دژ، کنار جنازة سوخته جان، رفت شود

تر نيست، من عمر خودمو کردم و تو این آخر عمری تن به محمد و ابراهيم رنگينخون جان

چهار، پنج عراقی پيرترین بسيجی پد خندق را به رگبار بستند. بيش از ...  «دم.اسارت نمی

جنازه این پيرمرد نحيف و  مظاهر جای گرفت.بنبدن این حبیبها گلوله بر سینه و ده

 (123-124)همان: «.محمد و ابراهيم به زمين افتادداشتنی کنار جنازه سوخته جاندوست

 بافت موقعیتی -2-7

خاطره »نویسی نقشی اساسی دارد. از این منظر توصيف دقيق مکان وقوع حادثه در خاطره 

که در آن راوی برای بيان بافت  (147:1376انوشه،) «.موقعيت دوم در لحظه حاضر است

ای که با موقعيت مکانی گيرد؛ به گونهموقعيتی و ایجاد معنای کارساز از تصویرسازی بهره می

 آید: متن پدید می و گره خوردن این دو موقعيت  تعليق درو موقعيت زمانی 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت زمانی و مکانی برای تعلیق  خوردن گره -2-7-1

 نمونه گره خوردگی موقعيت زمانی و مکانی  در زیر آمده است:   
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و قد نسبتاً کوتاهی  ها که جثۀ الغررفت. ضعف شدیدی داشتم. یکی از آنسرم گيج می» 

« اَقتُلُک؟ بکشمت؟»به طرفم نشانه رفته بود، گفت: و در حالی که گلنگدن کشیدداشت، 

 (68:1391پور،حسينی)

 گره خوردن موقعیت مکانی، زمانی و بافت لفظی برای تعلیق-2-7-2

ت ای از توصيفات بين موقعيت مکانی و زمانی ایجاد شده و مفاهيم کنایی در بافدر پاره  

شود. قصد راوی صرفاً بيان موقعيت مکانی حادثه لفظی مورد نظر راوی ارتباط ایجاد می

 کند: نيست، بلکه از خالل توصيف مکان، احساسات خود را نيز بيان می

 )همان(.«  ... باشد تا چشمم به صورتشان نيفتد طرف نیزارهای جزیرهبهترجيح دادم نگاهم 

سازی چيزی فراتر از تصویر را موقعيت بهره گرفت و با مفهومتوان از در بافت لفظی می 

نشان داد.در عبارت زیر موقعيت مکانی، زمانی در خدمت بافت لفظی و کنایی کمک یک 

 شود:افسر عراقی به اسرا نشان داده می

مان حاضر افسر عينکی که لباس پلنگی به تن داشت در جمع .ساعتی به غروب مانده بودیک 

چند بار تکرار کرد : صوره الخمينی تحت التراب)عکس  اطرافش را پاییدوقتی  شد...او

. هایش را به ما بفهماندکرد هر جور شده حرفخمينی را زیر خاک کنيد( سعی می

 (134)همان:

دهد. انتظار خواننده و حتی راوی این تصویر همان بافت موقعيتی و زمانی پيشين را نشان می 

ع حادثه این است که از افسر عراقی توهين و ناسزا بشنود؛ بنابراین فکر با احتساب زمان وقو

 گوید:کند او به امام ناسزا میمی

شدند گوید: خمينی را زیر خاک کنيد! وقتی دیگر نظاميان به او نزدیک میکردم میفکر می»

 )همان( «.فرستادها را پیِ کاری میآن

کنایی در موقعيت پدید آمده در  و لفظی . بافتراوی متوجه پيام مثبت افسر عراقی نيست

 دهد: همکنشی یکدیگر خواننده را در تعليق قرار می

بعد نگاهی به دور و برش انداخت و « انا شيعه، انا نيست بعثی!»وقتی نظاميان رفتند، گفت: »

 )به خدا قسم خمينی خوبه()همان(.  «.واهلل العظيم خمينی زین»گفت: 
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کنایی با  و لفظی موقعيت زمانی و مکانی، ضمن ایجاد تعليق در بافتپور با طرح حسينی

 کند:سازی به فهم معنا کمک میمفهوم

کنند شوند که نسبت به امام ابراز محبت میدیدم بين افسران عراقی کسانی پيدا میکه میاین»

« .بردممیسوی مرزها، در کشور دشمن، بيشتر پی برایم شيرین بود و به ابهت امام در آن

      (135همان:)

سازی بافت موقعيت در صدد ایجاد معانی مختلف از آن است. وی در پور با برجستهحسينی  

گوید که از مرگ واهمه نداشته طور مستقيم به  مخاطب نمیبخشی از روایت اسارت خود به

خن خویش را در بنابراین با  استفاده از موقعيت س ؛دانستنداین را دشمنان او هم می ،است

 دو سویه از خود و دشمن: –احتمال به –کند. درکی مفهومی تعاملی روایت می

توجه یکی از نظاميان را  امساعت مچی...  هایم را تفتیش کنندداد جیبدستور میسرگرد »

سیم تلفن صحرایی را از  کرد.باید دستم را باز می ساعتم را درآوردکه جلب کرد . برای این

دستش به طرفم  دم بهت!آرم و میبهش فهماندم درش میبا اشاره دستم باز کرد... دستم 

ساعتم را که در آوردم ، انداختمش توی آب!عاقبت این کار  دراز بود تا ساعتم را بگيرد،

    (70)همان: «.دانستمرا می

 ای دیگر:و یا در صحنه 

شان به طرفم اسلحه یکیکرد. میها بدجوری درد آرنجم از ضربه پوتين یکی از عراقی» 

کنم متوجه شده کشید... چشمانم را به انتظار تیر خالص او بستم و شهادتین را گفتم. فکر می

 (76همان:)« .ترسمبود که از مرگ نمی

دهد. در پور در خاطرات خود دو بخش کامالً مجزا را در دو بافت مشخص نشان میحسينی

گوید. در جاده خندق سخن می -اسارت در جزیره مجنونفصل اول از حضور خود پيش از 

 ةبه بعد( که بيشترین حجم کتاب را در برگرفته، به خاطرات دور 65بخش دوم )صفحه 

 پردازد. خواننده با مطالعه بخش اول که خاطرات دو روز از جنگاوری او واسارت می

الص، شجاعت، نماز همرزمانش در پد)خاکریز( خندق است،  به عناصری چون همدلی، اخ

کند. با تغيير بافت موقعيت و بافت زمان راوی اشاره می ..اول وقت، عشق به شهادت و.

عنوان که دیگران)سربازان عراقی( در ایجاد موقعيت به کندوضعيت غریبی را ترسيم می



 

 

 

 

«که جا ماندپایی» بررسی عناصر و جزئيات بافت در مجموعه خاطرة  

 

139 

شود و راوی بازیگران اصلی هستند. به عبارتی، بافت متن توسط آنان خلق می

حضور معنادار »پور در مواجهه با بخش اول خاطره (آن است. حسينیةکنند نویسنده)منعکس

علت اصلی چنين ارجاعاتی به دليل  (132:1385)عالیی ، «.داندخود را موقوف به انتخاب می

یی است که در بطن هاداللتگسترة مفاهيم و »تعامل همپوشانی، همزمانی و سيال بودن 

معنایی که راوی از رفتار نيروهای عراقی  ،بنابراین (39: 1383)کمری،  «.خاطره وجود دارد

 متنی و در ژرفهای برونکند، در بافت موقعيتی و زمانی جدید حاوی انتخابثبت می

روایت او از نقش عاملی به نقش  ،به عبارتی ؛فرهنگی و اجتماعی محل اسارت است ساخت

وسيله های خرد و کالنی است که بهفتکننده باکند. او ترسيم)شاهد و ناظر( نزول می مفعولی

 خورد:سربازان عراقی رقم می

سالح وقت ایرانی ندیده بود. سرگرد انگار هيچ نگاهش به صورتم دوخته بودچنان »... 

و گفت: اجم گله الموت للخمينی )گوسفند بی شاخ!  ام گذاشتاش را روی شقیقهکمری

از حاالتش  .خواهد مرا بترساندمثل دیگر نظاميان می تصورم این بودبگو مرگ بر خمينی( 

-راوی با نقل عبارت (76:1393پور،)حسينی« .ر دارد. عصبی بودها خيلی تنفّپيدا بود از ایرانی

کند های عربی و قساوت سربازان بعثی نوعی قاب بيرونی پيرامون متن روایی خود ایجاد می

دقيق از شرایط حضور او در موقعيت و زمان خاص های ایجاد شده تصویری تا بر اثر تداعی

های جای روایت خود با آوردن عبارتارائه شود. وی برای انتقال مناسب معنای متن، در جای

 کشاند:عربی خواننده را به بافت موقعيتی می

کرد )لطيف این شعر جنگه( لطيف کتمان می هذا شعر فی المعرکهعبدالجبار گفت: لطيف! »

              (298حماسيه( )همان : )این شعر هذا شعر الحماسی: گفتار میو عبدالجب

را صرفاً نباید  زباناین روش ضمن ایجاد فضا)اتمسفر( روایت بر این نکته نيز تأکيد دارد که  

بلکه در نقل  موردتوجه است؛ فرم()صورت ای ارتباطی  دانست که از منظرعنوان وسيلهبه

 زبان بافت و ساخت ،بنابراین؛ توان دریافت کردگوینده را نيز میآرا و افکار  ها،این عبارت

 و زبانی که در تعامل با آن است نقش دارد. در توليد اندیشه در آن زبان

 

 گیرینتیجه -3
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مشخص شد که  مطالعه معنی در متن با «  که جا ماندپایی» ةبافت مجموعه خاطر ۀبا مطالع    

عناصر تشکيل دهنده متن ارتباط  دارد. این ارتباط راهی مناسب برای درک شناخت کيفيت 

های ادبی  یک اثر است. با مشخص شدن بافت کالمی و غيرکالمی مجموعه بهتر ظرفيت

یادشده، چگونگی توليد و بازتوليد معنا در دو بخش دوران جنگاوری و دوران اسارت نشان 

بافت را در تعامل با یکدیگر به نهایتی از تعليق معنا  پور عناصر درهم تنيدهداده شد. حسينی

در زمان توليد اثر رسانده است. نویسنده در این اثر با استفاده از خالقيت زبانی خود ضمن 

های غيرکالمی نيز در موقعيت مناسب بهره گرفته خوبی از بافتهای کالمی بهکاربرد بافت

کالمی و غيرکالمی اثر پدید آمده است، نوعی است. وی با ایجاد حال و هوا که از بافت 

بندی پدید آورد تا خواننده همراه او در موقعيت روایت قرار بگيرد و از این طریق درک قاب

 تر باشد.معنا برای او دقيق

حسينی پور با  به کارگيری بافت فرهنگی و بافت موقعيت، عناصر انضمامی خارج از متن را 

شود تا بافت کالمی در ارتباط قرار داده است. این شيوه باعث می در  روایت خود مورد توجه

و همنشينی با عناصر پيش و پس خود، درکی تازه از جهان پيرامونی جبهه و راوی در دوران 

گيری از دانش زبانی به جابجایی بعضی اسارت را نشان دهد. وی در پاره ای موارد با بهره

پردازد تا به برجستگی بيشتر بخش معينی از متن می عناصر دستوری بر خالف قواعد زبانی

یی از موضوعات هارمزها و دال کند.  بخشی از ارجاعات زبانی و بيرونی این اثر شاملکمک

دهد که در زمان و مکان از زمينه بالفصل گفتار خارج انضمامی است و به اموری ارجاع می

های غيرکالمی  این اثر در بافت  انضمامی در ترین موضوعاتیکی از مرکزیاند. شده

ای موارد این تقابل به صورت طنزهای در پاره یابد.نمود می خير و شر هدوگان هایتقابل

ای نمود یافته است. راوی با رفت وبرگشت بين کالمی و در برخی دیگر در وجهی اسطوره

های تعاملی و کنشدار در بستر فرهنگی اجتماعی، همچنين تبيين موقعيت خرده روایت نشان

 کند. آورد که روایت را به واقعيت نزدیک میخود با آن، وضعيتی پدید می
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در حالی که  ؛اسججت کنند توجه به بافت با هدف کنار نهادن جریان هنر برای هنر بودهبسججياری گمان می -2
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