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  چكيده

گرايِ شناسي نقشدر اين مقاله ابتدا به بررسي و تبيين ديدگاه تحليلي هليدي در قالب زبان    
گانـه انديشـگاني، بينـافردي و    هـاي سـه  سيستمي پرداخته شده است و مفاهيمي نظير فرانقش

. اسـت  اي توضيح داده شدهدي، كالمي، رفتاري، ذهني و رابطهمتني تبيين شده و فرايندهاي ما
پذيران و حامل و محمول پرداخته شـده و در  گران، كنشسپس به نقش مشاركين فرايند، كنش

بـر مبنـاي ديـدگاه فـوق،     . شودپايان، عناصر پيراموني فرايند نيز از نگاه هليدي توضيح داده مي
بـه   ها از نظر وزن و قافيه و موضـوع ي و حافظ ارائه شده است، اين غزلتحليلي از دو غزل خاقان

اي، سـه فراينـد   خاقاني از دوازده فرايند مـادي، چهـار فراينـد رابطـه    . اندديگر بسيار نزديكيك
رفتاري و يك فرايند وجودي در غزل خود بهره گرفتـه و حـافظ از سـيزده فراينـد مـادي، پـنج       

اي و كالمي و  يك فرايند وجودي استفاده كـرده اسـت، هـر دو    فرايند رفتاري، سه فرايند رابطه
مشاركين فرايند در هر دو غـزل بيشـتر شـامل شـاعر،     . اندشاعر بيشتر از افعال حال بهره جسته

پذيرها نيز در دو غزل درخـور توجـه   گرها و كنشبادصبا، صبحدم و معشوق است و رابطه كنش
عناصر پيراموني در دو غزل شامل عناصر مكاني، زماني، چگونگي و علت است و خاقـاني و   .است

  .  اندتر از عنصر مكاني و چگونگي در غزل هاي مذكور استفاده كردهحافظ بيش

  .گرا، هليدي، غزل، خاقاني، حافظشناسي، نقشزبان:  هاكليدواژه
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  مقدمه

هـاي   از پـژوهش  ،شناسي با تغييراتي كه در قـرن بيسـتم در خـود بـه وجـود آورد     زبان

پردازان اين در ميان نظريه. وي نهادمند و داراي طرح و اسلوب رتاريخي صرف به مطالعات نظام

 .عرصه به آراء افرادي نظير سوسور، ياكوبسن، چامسكي و هليدي بيشتر توجه شده است

هاي مذكور برخي كاربرد زباني دارند و برخي در تحليل آثار ادبي قابليـت  از ميان نظريه

گـراي  شناسـي نقـش  بيشتري دارند، يكي از بهترين الگوهـاي تحليـل و مطالعـه ادبيـات، زبـان      

كـه بـر   ) Halliday(نظريه هليدي .است )Systemic Functional Linguistics(سيستمي

گرا شكل گرفته، يكي از ايـن نمونـه نظريـاتي اسـت كـه در بررسـي و       مبناي زبان شناسي نقش

هليدي به كاركرد و نقش زبان در كل متن و نيـز كـاركرد   . تحليل متون ادبي درخور توجه است

سـعي  گرايي رويكـردي اسـت كـه    نقش«هاي زبانيدر بررسي. بسياري داردزبان توجه  اجتماعي

آن اسـت كـه رابطـه    كند زبان را هم به طور ذاتي در درون خود توضيح دهد و هم درصـدد  مي

يعنـي  ) 76: 1987لـيچ،  (».هايي نظير فرهنگ و نظام اجتماعي و باورها بيان كندزبان را با نظام

زبـان در   .شودهاي سازنده زبان نيز توجه ميكاربرد زبان و زمينهافت و حوزه در اين رويكرد به ب

شناسي محسوب شده و گـاهي نتيجـه زنـدگي جمعـي و     شناسان گاهي بخشي از رواننگاه زبان

ــدا   .محصــول اجتمــاع اســت ــا پي ــه خــود معن ــت و زمين ــن منظــر در باف ــان از اي ــابراين زب                       بن

  )82 :1388،سورن.(كندمي

بـه معنـا اهميـت و اولويـت      ،هليـدي سيسـتمي  ي گـرا دستور نقش ،كه اشاره شدچنان

ـ  مفهـوم معنـا  . دهدبيشتري مي           تجلـي   )Metafunction(نقشدر سـه فـرا  هليـدي   هدر نظري

 نقش بينـــافرديفـــرا، )Ideational Metafunction(نقش انديشـــگانيفـــرا: يابـــدمـــي

)Interpersonal Metafunction( نقش متنــيراو فــ)Textual Metafunction.( 

  )28: 1985هليدي ، (

هر بند يا جمله يك از نظر او  كند ود جستجو ميها را در بنهليدي ايفاي نقش فرانقش

  .استبند واحد تجزيه و تحليل متن  ،براين اساس .واحد كمينه روايي است

تعريف  ،سيستم كلي زبانر آن دبه نقش  توجههر عنصري از زبان با  گرانقش در رويكرد

را بـه  ...) بنـدها، عبـارت، واژگـان و   (واحدهاي زبـان   همه گرا نيزدستور نقش. و تبيين مي شود
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در  هـا را آن هـا دخالـت دارنـد و   نقـش  دهيكه در قالب و شكل گيرددر نظر ميعنوان عنصري 

  )8: مانه.(كندارتباط با يكديگر تفسير مي

 گـرا نقـش  اين دستور يك دسـتور  :ورد نظر خود معتقد استم دستور تبيينهليدي در 

يـا   متنـي فراگفتـاري   ت و هـر زيـرا براسـاس چگـونگي كـاربرد زبـان طراحـي شـده اسـ         .ستا

كـه در ارتبـاط بـا     يابد و بـر اسـاس نقشـي   بافت كاربردي، مفهوم خود را باز مي فرانوشتاري، در

زيرا معتقـد  « .داندگرايي ميرد خود را نقشهليدي رويك .شودميسازماندهي  ،كندنيازها ايفا مي

 آقـا ( »هـا است كه آراي او پيرامون زبان بيشتر به نقش عناصر زباني تاكيد دارد تا بر صـورت آن 

نـه   ،هـا و دسـتاوردهاي علمـي اسـت    بنابراين، نظريه هليدي مبتني بر روش) 2:  1384گلزاده، 

  .هاي زباني تاكيد مي كندچنين او بر نقش مقولههاي فردي و شخصي، همتحليل

هـاي اجتمـاعي   به ارتباط زبان و زمينهگرا شناسي سيستمي نقشزبان ،كه گذشتچنان

بـه   .يعني به سوي مطالعه بافت، نقش و معناي اجتمـاعي زبـان گـرايش دارد    ؛كندآن توجه مي

 .پـردازد مند هليدي به بررسي زبان در كـاربرد آن مـي  گرايِ نظامشناسي نقشزبان ،همين دليل

شناسـي سيسـتمي   سـخن، زبـان   به ديگـر . سازدزيرا معناي هر سخن را بافت و موقعيت آن مي

نه جمالت و گفتارهاي جداگانه و به اين نكته توجه  ،نگردبه زبان به عنوان يك كل مي گرانقش

بـراي  گيرنـد و چگونـه از آن   تماعي خود چگونه از زبان بهره ميها در تعامالت اجدارد كه انسان

  .كنندتوليد معنا استفاده مي

زبان با جامعه ارتباط تنگاتنگي دارد و مردم در زندگي اجتماعي خـود از سيسـتم زبـان    

معنا هميشه با بافتي كه در آن به كار مي رود، نظام مي يابد و بافـت، محـدود   . كننداستفاده مي

فرهنگـي بـه توليـد معنـاي      يعني بافت موقعيتي و بافت ؛كننده دامنه معناي انتخاب شده است

البته متن در نگاه هليدي از كليتي . دهدكند و آن را محدود كرده يا گسترش ميزبان كمك مي

هليدي و حسن معتقدند كـه يـك مـتن شـامل متنـي       .ساده نيست آنتعريف  وبرخوردار است 

حسـن،  هليـدي و  .(دهـد در هر اندازه كه يك كـل را شـكل مـي    ،است گفته شده يا نوشته شده

هـر گفتـار و نوشـتاري بـه      .يك متن هنگام استفاده، يك واحد و كليت زبـاني اسـت  ) 2: 1976

  .يابدميفهوم خود را در بافت كاربردي بازعنوان متن، م
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سـبك شناسـي داسـتان بـر      -1: شـود درباره موضوع اين پژوهش به چند اثر توجه مي              

فعل از نظر  در اين مقاله به واكاوي كاركرد .زادهآقا گل اثر فردوس ،گرارويكرد نقش :اساس فعل

گيري از آن در داستان پرداخته شده است، البته دربارة اشعار اين مقالـه  هليدي و چگونگي بهره

          كـاربرد   -2گيـري از ديـدگاه هليـدي در شـعر فارسـي پژوهشـي نشـده اسـت؛         و چگونگي بهره

در اين اثر نيـز بـه    .اثر همين نويسنده ،در تجزيه و تحليل متونگرا شناسي نقشهاي زبانآموزه

در  .شناسـي دارد هاي هليدي پرداخته شده است كه بيشتر رويكرد زبـان مباحث نظري و ديدگاه

هـاي  شناسي سود جسته است تا بـه اليـه  ، پژوهش حاضر از مباحث زبانمذكور مقايسه با مقاله

        شناسـي  درآمـدي بـه شعر   -3بـد؛   ي و حـافظ دسـت يا  ويـژه غـزل خاقـان   پنهان شعر فارسي به

اگرچه در اين اثر نيز به مباني نظريه هليـدي پرداختـه شـده    . جاننوشتة عليرضا خان ،گرانقش

شناسـي شـعر، رهيـافتي    بـه سـوي زبـان    -4ولي راجع به اين دو غزل مطلبي بيان نشده است؛ 

به زواياي مختلف ديـدگاه هليـدي    مقاله مذكوردر  .نوشته مهران مهاجر و محمد نبوي ،گرانقش

گيري از آن در تفسير و تحليل شعر،  توجه شده است، در اين اثر نيز بـه  پرداخته شده و به بهره

با توجه بـه  . دو غزل مدنظر و تطبيق نظريه هليدي با اشعار خاقاني و حافظ پرداخته نشده است

يدگاه هليدي كم و بيش در آثار مذكور بررسـي  مطالب در پيشينه، بايد اذعان كرد كه هرچند د

ويژه مقايسه دو اثر مشابه نظير غزل خاقـاني  شده است ولي درباره تطبيق آن با اشعار پيشين، به

  . و حافظ بحثي نشده است و مزيت مقاله حاضر در همين موضوع است

  

  هاي زبانيبررسي فرا نقش

ها را در فرانقش انديشگاني، فرانقش و آنهليدي سه كاركرد زباني را از هم متمايز كرده 

بندي سه گانه هليدي از كاركردهاي تقسيم ،فالر. كندبينافردي و فرانقش متني دسته بندي مي

از منظـر  . دانـد مـي  )12: 1381فـالر،  (»كاركرد انگارساختي، بين فردي، و متنـي «زبان را شامل

معرفـي و  : ش اصـلي را ايفـا كننـد   هـا بايـد سـه نقـ    همه زبـان گراي سيستمي، زبانشناسي نقش

هـاي ميـان مـردم در    ؛ تقويت و استحكام كـنش )فرانقش انديشگاني و تجربي( هابازنمايي تجربه

هـا  همه زبـان  ؛)نقش متني( ؛ خلق گفتارهاي منسجم و مرتبط)نقش بينافردي( استفاده از زبان

  .يابندسوي تامين اين سه نقش سازمان مي به
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يشگاني يا انگارسـاختي، دو دسـته فـرانقش تجربـي و منطقـي را      هليدي در فرانقش اند

شود، به كند، در اين فرانقش به بازنمايي درك و تجربه ما از هستي و جهان، توجه ميمطرح مي

كــاركرد «. ايــن فــرانقش، شــرح و انعكــاس درك و تجربــه مــا از هســتي اســت ،عبــارت ديگــر

تجربه افراد و جوامع حول و حوش آنان .محوريشناسانه، مفهومي است انگارساختي در نقد زبان

آيـد و كـاركرد   برنـد بـه رمـز در مـي    هـاي انگارهـا بـه كـار مـي     در زباني كه به صورت مجموعه

ساختار زبان با كاركرد ... زمان با تغيير انگارهاي مسلط بر آنان دگرگون مي شودانگارساختي هم

در فــرانقش  )28: همــان(».آوردود مــيگوينــده از واقعيــت را بــه وجــ اش، تجربــهانگارســاختي

از منظر نقش تجربي، زبـان حـاوي منـابعي    «. انديشگاني، سخن از تجارب انسان در جهان است

است براي ارجاع به عناصر و مصداق هاي موجود در جهان و چگونگي پيوند و تـاثير آن عناصـر   

ايـن فـرانقش در سـطح    ) 3: 1384آقـاگلزاده، ( ».ها با يكـديگر به يكديگر و يا حداقل ارتباط آن

كاركرد انگارساختي مبـين مشخصـه   «. يابدزباني به شكل افعال، اسامي، قيود و صفات ظهور مي

... ، ادات منطقي بـين قضـايا و  1هاي ساختاري از قبيل تمايز بين نهاد و گزاره، معناشناسي سور

ينـدها و مشـاركين   نمـايي فرا هليدي در ايـن فـرانقش بـه شـرح و باز    ) 85: 1381فالر، (» .است

تمام جريان بازنمايي فرايندها و شركت كنندگانِ واقعيت همان چيزي اسـت  «. شودمي متمركز

 )198:  1386توالن،(».كه هليدي آن را نقش انديشگاني زبان مي داند

از نقطـه  « :شوددر اين فرانقش به داوري هاي مخاطبان زبان درباره موضوعات توجه مي

هـاي  مان يك رشته قضـيه اسـت كـه داوري   شويم كه كالم مخاطبه مينظر انگارساختي متوج

  )84: 1381فالر، (» .رساندانتظام يافته او را درباره موضوع يا موضوعاتي مي

كـه  دهد و چنـان فرانقش انديشگاني زبان در واقع نگرش انسان را درباره جهان نشان مي

فعـل  . شـود ت يا قيـد نشـان داده مـي   زبان با فعل، اسم، صفذكر شد اين نگرش در سطح دستور

شود و صفات دهد و اسم به اشيا و نظاير آن متمركز ميو اتفاقات و رويدادها را نشان ميحوادث 

دهد و چگونگي رويـدادها و زمـان و مكـان آن را قيـود بيـان      ها و اوصاف اسم را نشان مينسبت

  .كندمي
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گيـري انديشـه در ذهـن    شـكل  كاركرد انگارساختي كاركردي است كه موجـب  ،در واقع

كند و تجربـه  بيني گوينده را منتقل مي، كاركرد انگارساختي جهاندر حقيقت. شودخواننده مي

شود كه چه چيزي در جهان ادامـه  در فرانقش انديشگاني به اين امر توجه مي. دهدرا انتظام مي

 .كندميبازنمايي  ،افتدچه را كه در جهان اتفاق ميدارد و چطور زبان آن

يعنـي روابـط   . فرانقش بينافردي به معاشرت ارتباطي گوينده بـا ديگـران مربـوط اسـت    

در فرانقش بينافردي تعامل مشاركين در يـك ارتبـاط   . كندفردي و گروهي را برقرار و حفظ مي

بينـافردي در   ،از منظـر كـاركرد   .زباني و سعي در برقراري و تثبيت روابط اجتماعي مدنظر است

او  ةكه مخاطب چيزي را گفته يا پرسيده يا خبـري را بيـان كـرده اسـت، ضـمنا گفتـ       يابيممي

در فرانقش بينافردي به ارتباط و پيوند زبـاني   .دهدموقعيت اجتماعي او را نسبت به ما نشان مي

بخشي از متن داللت بـر كـنش متقابـل افـراد درگيـر در      « .گوينده و شنونده پرداخته مي شود

شـود و طـي آن،   معني همچون شـكلي از كـنش مطـرح مـي     در اينجا. ي داردصحنه ارتباط زبان

مهـاجر  .(گوينده يا نويسنده به كمك زبان عملي را نسبت به شنونده يا خواننده صورت مي دهد

 )7: 1376و نبوي، 

در فرانقش متني، ارتباط دو كاركرد پيشين و بازنمايي شيوه سازماندهي خود زبـان مـد   

              هـاي زبـاني ارتبـاط ايجـاد     هـا و دنيـاي واقعـي و سـاخت    ها و نوشـته گفتهيعني بين  ؛نظر است

 توانـد مـتن   كـه مـي   -كاركرد متني مربوط است به جامعيت و شـكل واحـد ارتبـاطي   «. شودمي

يابيم كـه  از منظر كاركرد متني در مي) 84: 1381فالر، (».در زمينه موقعيتي آن -اي باشدگفته

كالمي بي معنا و نامربوط نيست و كامال در جريـان ارتبـاط و تبـادل منطقـي      ،چه گفته شدهآن

هـا و  ترتيـب گـروه  ت و نقش متني شامل مفاهيمي چون مبتدا، خبر و انسجام اسـ فرا .قرار دارد

  .دهدعبارات را در بند نشان مي
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 كرد هليديبررسي دو غزل از خاقاني و حافظ با روي

به  - شودكه در ضمن بحث اجزاي ديگر آن تبيين مي -ه هليدياكنون با توجه به ديدگا

ساني پردازيم كه از وزن و قافيه و رديف يكتحليل و بررسي دو غزل زير از خاقاني و حافظ مي

شود تا با استفاده از اين ديدگاه مباحث مطرح شده در دو غزل مقايسه برخوردارند و سعي مي

  .شود

  غزل اول 

  رستمتـي فـا مـاب وفـــزديك آفتــن   فرستمت كجا مياي صبح دم،ببين كه 

  رستمتـفيـكه كجا م كس را خبرمكن   اين سر به مهر نامه بدان مهربان رسان

  رستمتـفيـاه صفا مــبارگ ويــهم س   سـارگاه انـاز آن ب ايي،ــو صفـرتـتو پ

  رستمتـفيـاد صبا مـب ه رغمــجا بآن   باد صبا دروغ زن است وتو راست گوي

  رستمتـفيـبسته قبا م جا چوپيككان   يـر گهـر سحـا زره زن از ابــزرين قب

  رستمتـفيـم واــاي هــره گشــنزد گ   زده استجان بر، گرهرشتهدست هوا به

  رستمتـفيـاب چرا مـن شتـه بديـورن   شتاب كن جان يك نفس درنگ ندارد،

  رستمتـفيـر دوا مـبه يك يك نگر كه   اين دردها كه بر دل خاقاني آمده است

  ) 557: 1374خاقاني،(                                                                             

  غزل دوم

  رستمتـف يـه از كجا به كجا مـر كـبنگ  فرستمت ا ميــه سبــا بــاي هدهد صب

  رستمتـف يـا مــان وفـه آشيـا بـزاينج  حيف است طايري چو تو در خاكدان غم

  رستمتـف يـا مـان و دعـبينمت عي مي  رب و بعد نيستـرحله قـق مـدر راه عش

  رستمتـف يـبا مـص و در صحبت شمال  اي از دعاي خير افلهـام قـح و شـهر صب

  رستمتـف يـوا مـود به نـزيز خـجان ع رابـك دل خـكر غمت نكند ملــتا لش

  رستمتـف يـا مــا و ثنـويمت دعـگ مي  شدي همنشين دل اي غايب از نظر كه
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  رستمتـف يـا مـــداي نمــه خــكايين  داي كنـع خـرج صنـود تفـدر روي خ

  رستمتـف يـاز و نوا مـقول و غزل به س  ي دهندـنت آگهـوق مـربان ز شـتا مط

  تمترسـف يـن كه دوا مـر كـبا درد صب  م به مژده گفتـساقي بيا كه هاتف غيب

  رستمتـف يـاسب و قبا م كههانبشتاب  حافظ سرود مجلس ما ذكر خير توست

  )90غزل : حافظ(

هاي سـه گانـه، تمركـز موضـوعي مقالـه بـر فـرانقش        با توجه به اينكه در ميان فرانقش

ها در دو غزل مذكور بيشـتر  انديشگاني است، بررسي فرايندها و مشاركين و عناصر پيراموني آن

هـاي  براي تبيين فـرانقش انديشـگاني بايـد فراينـدها، مشـاركين و موقعيـت      . هد بودمدنظر خوا

ها را در ها به عنوان واحدهاي كمينه روايت بررسي كرده و انواع آنپيراموني را در بندها و جمله

ابتـدا بـه فراينـدهاي مـذكور و      ،بندي و تحليل كرد، به همين منظـور غزل هاي مورد نظر دسته

   :  پردازيمانواع آن مي

 

  )Processes(فرايندها - 1

پذير گيرند و بدلاز منظر هليدي سه كاركرد زباني مذكور، به جاي يكديگر قرار نمي

ال و در فرانقش انديشگاني فرايندها مناسب با نوع افع .كنندزمان عمل مينيستند بلكه هم

كند تا به ز فرايند استفاده ميشوند و هليدي بيشتر به جاي فعل اكاربرد آن در متن متمايز مي

از سوي ديگر هليدي معتقد است هر فرايند به طور بالقوه شامل . فعليت آن، بيشتر توجه شود

  :سه گزينه است

نوع اصلي فرايند وجود  5فقط ) يابدمعموال در يك عبارت فعلي تجلي ميكه (خود فرايند -1

  .دارد

هـاي  هـاي اسـمي و در مـورد صـفات در گـروه     هغالبا در گروكه (شركت كنندگان در فرايند -2

كند اين دستور حدود بيست نوع از اين شركت كنندگان را شناسايي مي ؛)يابندصفتي تجلي مي

  .شودمجزا با يك نوع فرايند همراه مي كه هر چهار يا پنج شركت كننده به صورت
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قيـدي و  هاي اي، گروهاضافههاي حرف و در گروه( شوندراه ميهايي كه با فرايند همموقعيت -3

ها بـا قيـودي ماننـد قيـد     اين موقعيت) 196: 1386توالن،(»)يابندبندهاي قيدي پيرو تحقق مي

  .شودبندي ميطبقه...  مكان، زمان، كيفيت، علت و

بينيم فرايندها به جوانب مختلف واحدهاي كمينه زباني و بند و جمله توجه كه ميچنان

بارات فعلي مدنظر است و هم اسـامي، صـفات، حـروف اضـافه و قيـود،      دارند يعني هم فعل و ع

كنـد  چه كه ساختار يك بند يا جمله را در يك متن گفتاري و نوشتاري ايجاد مييعني تمام آن

  :گيردمدنظر هليدي قرار مي

            گانـه هـاي هليـدي بـه بررسـي اجمـالي فراينـدهاي پـنج       ابتدا براي تبيين بهتر ديدگاه

  :پردازيممي

  

    )Material process(فرايندهاي مادي -1-1

شـوند، از  بيان مي... اين فرايندها در جواب سواالتي مانند چه اتفاقي افتاد؟ يا چه كرد؟ و

يعني موجود تاثيرپذيرفتـه  (سوي ديگر اين فرايندها، براي همراهي با شركت كنندگان به وسيله

موجـود  (گـر كـنش : مشاركين ديگر اين فرايند عبارتند از .نياز دارند) شودكه پذيرنده ناميده مي

ابزار كه توسـط  . گر غيرجاندارنيرو يا كنش). كندانساني يا شبه انساني كه از روي عمد عمل مي

  .كنندهور و دريافتبهره. شودگر كنترل ميكنش

  

  )Mental process(فرايندهاي ذهني-1-2

هـاي ذهنـي، احساسـي و    و بيشـتر بـه جنبـه   اين فرايند با فرايند مادي متفـاوت اسـت   

دوست داشتن، (هاي ذهنيفرايند ذهني در بردارنده افعال حسي يا واكنش«شناختي توجه دارد 

: همـان (».هسـتند ) فكر كردن و اعتقاد داشتن(و شناخت) ديدن، شنيدن(، افعال حسي)ترسيدن

گر يا مدركي انساني يا غير انساني دارد و  چيزي كه به ادراك يا احسـاس  اين افعال حس) 199

گـر،  گر اين فرايند ممكن است نه فقط حسشود، كنشآيد كه پديده خوانده ميمييا انديشه در

  .شوددر واقع در اين فرايند چيزي فرافكني مي .بلكه فعال و درگير باشد
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  )Verbal process(فرايندهاي كالمي -1-3

فراينـدهاي كالمـي   «شـود  در اين فرايند به سخن گفتن و ارتباط كالمي توجه قرار مـي 

فرايندهاي گفتن يا صحبت كردن در معناي كلي آن هستند و شركت كننـدگان آن عبارتنـد از   

فراينـد  ) او به من گفت كه متاسف اسـت (مثال در جمله ) 200:همان(».گوينده، گفته و مخاطب

  .تكالمي كامالً مشهود اس

  

  )Behavioral process(فرايندهاي رفتاري-1-4

هاي انسـاني  واسط فرايندهاي مادي و ذهني است و بر بروز رفتار و كنشاين فرايند حد

-خودجوش يا كنترل نشـده  ]فرايندهاي[ هاي انسانيفرايندهاي مربوط به فعاليت«. داردداللت 

شكل جسماني و مـادي دو فراينـد اصـلي    ها آن .توانند دروني يا بيروني باشنداي هستند كه مي

مانند نگاه كردن، گـوش دادن، لبخنـد زدن، داد   ) 201: همان(» .هستند) كالمي يا ذهني( ديگر

اي رفتارگر انساني دارد و مـابين فراينـدهاي مـادي و ذهنـي     كنندهاين فرايند شركت... . زدن و 

  .گيردقرار مي

  

   )Relational process(ايفرايندهاي رابطه-1-5

فراينـدهاي  «؛ اين دسـته،  شوددر اين فرايند بيشتر بر بودن و هستي رويدادها تأكيد مي

اند كه روابط هاييهاي فشرده يا فعلشناسايي هستند و متضمن وجود فعل مربوط به توصيف يا

  )202:همان(».ها بودن استموقعيتي يا ملكي دارند و فعل معمول در آن

ندهاي مذكور را در دو غزل مدنظر بيابيم، بهتـر اسـت بـه ايـن جـدول      اگر بخواهيم جايگاه فراي

  :توجه كنيم
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  فرايندهاي دو غزل)1(جدول

 حافظ خاقاني نوع فرايند

 مورد 15 مورد 12 مادي

 - - ذهني

 مورد 3 مورد 4 اي رابطه

 مورد 3 مورد 3 رفتاري

 مورد 3 - كالمي

 مورد 1 مورد 1 وجودي

 دمور25 مورد20 جمع كل

  

در غزل خاقاني بيسـت فراينـد بـه كـار     : يابيمنكات زير را درمي) 1(با مراجعه به جدول 

هـر كـدام   ( زره زنو  خبر مكنو  بازرسان، )نه بار( فرستمميرفته كه دوازده گزينه مادي است، 

دهـد كـه خاقـاني بـا اسـتفاده از      شوند، اين امر نشان مياز اين نوع فرايند محسوب مي )يك بار

در ايـن غـزل، چهـار مـورد     . ايند مذكور بيشتر به بيان امور و اتفاقات محسوس پرداخته استفر

، »زن اسـت بـاد صـبا دروغ   « ،»تو پرتو صفايي«: اي به كار رفته است كه عبارتند ازفرايند رابطه

در اين فرايند بيشتر از فعل بودن  .»دست هوا به رشته جان گره زده است«و  »تو راست گويي«

شـود و اوصـاف و   هاي آن استفاده شده و به توصيف و شناسايي موضوع بيشتر توجه مياخهو ش

  .دهدها را ميان مشاركين نشان مينسبت

نگاه كـردن  در اين فرايند به  .خاقاني سه مورد فرايند رفتاري در غزل مذكور آورده است

هـا حـاالت رفتـاري    نتوجـه شـده و از طريـق آ    ،هاي رفتاري استكه از فعاليت و شتاب كردن

  .شودمي داده گر نشانكنش



   227مسلسل شماره / 92بهار و تابستان / 66سال /تبريزدانشگاهادبيات دانشكده سابق نشرية /زبان و ادب فارسي        124

حافظ نيز در غزل مدنظر سيزده بار از فرايند مـادي سـود جسـته اسـت كـه يـازده بـار        

سپس پنج فرايند رفتاري شـامل  . شودرا شامل مي تفرج كردنو  خراب كردنو دو بار  فرستادن

هـاي بـا خاقـاني    ه در نمونـه را آورده است ك كردن آمدن، صبركردن و شتاب، )و بارد( نگريستن

، »گويمـت  مـي «اي از سـه فراينـد كالمـي شـامل     حافظ عالوه بر دو فرايند رابطه. اشتراك دارد

بهره گرفته و در يك مورد نيز از فرايند وجودي استفاده كـرده اسـت،    »گفت «و »آگهي دهند«

است، تقريبا هـر  به جز فرايند كالمي، صحبت و سخن گفتن مستقيم كه در غزل خاقاني نيامده 

  .هاي بسياري به يكديگر دارنددو غزل از نظر كاربرد ساير فرايندها، شباهت

  

  زمان و وجه افعال 

توجه به زمان و وجه افعال به كار گرفته شده در اين دو غزل نيز نتايج خوبي بـه دسـت   

صبحدم و ارسال او كه در هر دو غزل به بيان رابطه شاعر و باد صبا يا با توجه به اين. خواهد داد

شود، در بيشتر افعال از زمان حال استفاده شده و به دليـل امـر و نهـي    به جانب يار پرداخته مي

افعال ربطي نيـز پـس از   . شاعر با باد صبا يا صبحدم، افعال امري نيز در هر دو غزل موجود است

انـد  تر استفاده كردهه كمهر دو شاعر از افعال گذشت. گيردافعال حال و امر در رتبه سوم قرار مي

در معنـي،   وآورده  )گفت (و خاقاني دو مورد ماضي نقلي و حافظ نيز يك مورد فعل ماضي ساده

افعال پركاربرد هر دو غزل شامل فرستادن، ديدن و گفتن است . به حال ساده نزديك شده است

  .كنديكه جريان فرستادن پيك از جانب شاعر و ديدن يار و گفتن پيام را القا م
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  دسته بندي افعال در دو غزل) 2(جدول

 جمع وجه امري ربطي حال گذشته 

%)5/9(2 افعال خاقاني  10)48(%  3)14(%  6)5/28(%  21 

%)4(1 افعال حافظ  15)60(%  4)16(%  5)20(%  25 

 

 فرايند )participants(مشاركينِ-2

به اشكال مختلفـي ظـاهر    مشاركين هستند كه در فرايند ،هاي فرايندهااز ديگر از مؤلفه

شـود و  هـا اعمـال مـي   شوند، مشاركين گاهي خود عامل فرايند هستند، گاهي فراينـد بـر آن  مي

  .مند شوندگاهي ممكن است از فرايند بهره

يا عامل  خوريم، مشاركيني كهميهاي دو غزل به مشاركين متعددي بردر تحليل فرايند

، صبحدم و خود شاعر در شعر خاقاني. شوندايند منتفع ميپذيرند يا از فرفرايند هستند يا فرايند

رسـان او  كند تا دور از چشم بادصـبا خبر و شاعر صبحدم را راهي ديار يار مياند مشاركين اصلي

 .باشد

در شعر حافظ نيز سه مشارك اصلي باد صبا، شاعر و يار هستند و بادصبا پيـام شـاعر را   

  . بردبه سوي يار مي

  
 

 



   227مسلسل شماره / 92بهار و تابستان / 66سال /تبريزدانشگاهادبيات دانشكده سابق نشرية /زبان و ادب فارسي        126

  كين فرايند در دو غزلمشار)3(جدول

 حافظ  خاقاني

  جمع  مشاركين فرايند  جمع  مشاركين فرايند بيت

  6  )بار2(،شاعر)بار4(صبا  7  ،آفتاب وفا)بار2(،شاعر)بار4(صبحدم 1

  3  صبا،طاير،شاعر  7  ،كس،شاعر)بار3(نامه،مهربان،صبحدم 2

  5  ،دعا)بار2(،يار)بار2(شاعر  4  ،شاعر، بارگاه صفا)بار2(صبحدم 3

  5  دعا،صبا،شمال،شاعر،يار  4  ،شاعر،باد صبا)بار2(حدمصب  4

  5  غم،دل،جان،يار،شاعر  4  صبحدم،شاعر،زرين قبا،ابر  5

  8  ،دعا و ثنا)بار2(،دل،شاعر)بار4(يار  4  صبحدم،شاعر،دست هوا،رشته جان  6

  5  ،صنع،آيينه،شاعر)بار2(يار  4  ،شاعر،جان)2(صبحدم  7

  6  وغزل،قول)بار2(،يار)بار2(مطربان،شاعر  4  ،درد)بار2(صبحدم،شاعر  8

  8  ،درد،دوا)بار3(،شاعر)بار2(ساقي،هاتف      9

  8  ،ذكر،اسب، قبا،مخاطب)بار4(حافظ      10

  59    38    جمع

  

پذير فرايند ،صبحدم و آفتاب وفا و شاعر عامل فرايند ،مثال در بيت اول غزل خاقاني

در بيت حافظ نيز شاعر  .شودمند ميهستند و دوباره شاعر مشاركي است كه از فرايند بهره

در هر دو غزل داراي . شودمند ميعامل فرايند، بادصبا فرايندپذير و خود شاعر از فرايند بهره

  . مشاركين مشتركي است كه عبارتند از شاعر، بادصبا، يار، قبا، جان و درد
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  پذيرگر و كنشكنش-3-1

در . شـوند ته بنـدي مـي  گـر و كـنش پـذير دسـ    به طور كلي مشاركين بر دو نوع كـنش 
پذير، بيشتر نمود دارند و سبب تبيين عناصر اين فراينـد مـي   گر و كنشفرايندهاي مادي كنش

پذيران، بررسي ميزان افعال الزم و متعدي مهم اسـت  گران و كنشبراي رسيدن به كنش .شوند
پـذير  كـنش در افعال الزم ممكن اسـت  . شودپذيران ميگران و كنشو سبب دريافت تنوع كنش

  .پذير حضور داردگر و يك كنشنيابيم ولي در افعال متعدي معموال يك كنش
  

كنشگران و كنش پذيران دو غزل)4(جدول  

 حافظ خاقاني

 كنش پذير كنشگر كنش پذير كنشگر

  صبحدم، 
 فرستمدرميم
  ،)بار9(

 .، جان)بار 6(تو

  ت مي فرستمت،
  مهربان، كس،  

  زرين قبا، نامه،
  .درد 

 

  صبا،  هدهد
  ،)بار11( مي فرستمتم
  ، )بار4( تو 

م در مي بينمت، لشكر 
غم، م در مي گويمت، 

 .مطربان، ساقي، هاتف

  ،)بار 11(ت در مي فرستمت
  ت در مي بينمت، ملك دل،  

  گويمت، صنع خدا، ت در مي
  م غيبم، اسب و قبا، دوا، دعا، 

  قافله دعا، ثنا، جان، آيينه،
 .ت منت، قول، غزل  

17 14 24 26 

  

درمي يابيم كه خاقاني چهارده فعل متعدي و سه فعل الزم به كار ) 4(با دقت در جدول 

برده و حافظ هجده فعل متعدي و سه فعل الزم استفاده كرده است يعني هر دو شـاعر در كنـار   

 كردي در متن استفادهاند و قالب افعال با چنين رويپذيران نيز توجه داشتهگران به كنشكنش

پذير بيشتر در فرايندهاي غير ربطـي مطـرح   گر و كنششود كنشكه ديده ميچنان .شده است

گيـرد،  ول مـدنظر قـرار مـي   شود و در فرايندهاي ربطي اين ويژگي با اصطالح حامل و محمـ مي
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-اي و تركيبات موصوف و صفتي بيشتر ديـده مـي  حامل و محمول در فرايندهاي رابطهبنابراين 

هايي به عنوان محمول بر ها يا نسبتحامل و دارنده اوصافي است و صفت ك طرفشود و غالباً ي

 .شوداو حمل مي

ي ها بيشتر و در غزل حافظ كمتر است يعني ميـل خاقـان  ر غزل خاقاني ميزان حامل و محمولد

هـا بـا هـم مقايسـه     در جدول زير آن. سازي وصفي بيشتر استبه ايجاد رابطه اسنادي و تركيب

  :شودمي

حامل و محمول در دو غزل)5(جدول  

    حافظ    خاقاني  

  ،پرتو، باد)بار2( آفتاب، نامه، تو  حامل

  صبا، پيك، دست هوا، 

  .، قبا، ابر، هوا)بار2(بارگاه 

13  

  

  5  .، آييينه)بار2(طاير، جان، يار

  وفا، سر به مهر، پرتو،   محمول

  ، انس، دروغزن،)بار2(صفا

  راست گوي،زرين، سحرگهي، 

  .گشابا، گره زده، گرهقبسته 

13  

  

  نشين،غم، عزيز، غايب،  هم

  .نماخداي 

5  

  

 

  )Circumstances(عناصر پيراموني - 3

هاي ديگر فرايندها به عناصر پيراموني است كه به شكل عناصر مكاني، زماني، از مؤلفه

ماني، كيفي هاي مكاني، زعناصر پيراموني به تبيين موقعيت .شودنمودار مي... چگونگي و علت و

پردازند كه در ساختارهاي زباني و دستوري مانند گروه قيدي و گروه حرف در فرايندها مي... و 

هاي مختلف واقع اين عناصر وضعيت پيراموني و موقعيتشوند، درميپديدار ... اي واضافه

  .كنندفرايندها را مشخص مي
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عناصر پيراموني دو غزل)6(جدول  

  جمع  حافظ  جمع  خاقاني  عناصر

  ،)بار2(،نزديك، بارگاه)بار2(كجا  مكاني

  ، نزد، بر دل)بار2(سوي، آنجا 

10  

)45(%  

  ، خاكدان،)بار2(سبا، كجا

 اينجا، آشيان، راه، مرحله قرب 

  و بعد، ملك، در روي، مجلس

11  

)55(%  

  %)5(1  صبح و شام  %)14(3  صبحدم، سحرگهي، يك نفس  زماني

چو سر به مهر، برغم، زرين قبا،   چگونگي

  پيك، شتاب، يك يك، بهر دوا

7  

)31(%  

چو تو، عيان، در صحبت، 

بنوا، غايب از نظر، بساز و نوا، 

  به مژده، با درد

8  

)40(%  

  -  -  %)10(2  ورنه، چرا  علت

  20    22    جمع

  

% 14 چگونگي، %31عناصر مكاني، % 45عنصر پيراموني  22در غزل خاقاني از مجموع 

% 40مكاني، % 55اين موضوع در غزل حافظ شامل . يند استمربوط به علت فرا% 10 زماني و

چنان كه مي . زماني است و حافظ از عنصر مربوط به علت، بهره نگرفته است% 5چگونگي و 

چگونگي بيشترين استفاده را  بينيم هر دو شاعر در غزل هاي خود از عناصر پيرامونيِ مكاني و

  .اندبرده

  

  طرح هاي واژگاني متن 

شود، اين بحث بـا عنـوان   اصر پيراموني، به يك بحث فرعي ديگر پرداخته ميدر ذيل عن

شـود كـه   هاي هليدي شناخته مـي در ميان ديدگاه) lexical pattern(هاي واژگاني متنطرح



   227مسلسل شماره / 92بهار و تابستان / 66سال /تبريزدانشگاهادبيات دانشكده سابق نشرية /زبان و ادب فارسي        130

دسـته مثبـت تركيبـاتي هسـتند كـه از       ؛شامل دو دسته تركيبات واژگاني مثبت و منفي اسـت 

اي و و در نـزد مخاطبـان حالـت كليشـه    ) 58:  1376ني،بـاط (نشيني قوي برخوردارندروابط هم

آن است كه عناصـر زبـاني تشـكيل دهنـده     «ها آشناست و دسته منفي تكراري دارند و براي آن

ديگـر،   به عبارت) 12:  1384آقاگلزاده،(».نشيني ضعيف يا نه چندان قوي باشندمتن داراي هم

  . اي و تكراري نيستنداطبان، كليشهاي هستند كه براي مختركيبات نسبتا جديد و تازه

بـه   50دسته منفي است، اين نسبت در غـزل حـافظ   % 47دسته مثبت و % 43در غزل خاقاني 

  . است يعني هر دو دسته از نسبت يكساني برخوردارند 50

طرح هاي واژگاني دو غزل)7(جدول  

  حافظ  خاقاني  

  نامة سر به مهر ، باد صبا، باد صبا،  مثبتدسته

  حرگهي، پيك بسته قبا ، دلابر س 

  %)43(خاقاني  

  راه عشق، دعاي خير، جان عزيز،

  روي خود، تفرج صنع، صنع خدا،  

  هاتف غيب، سرود مجلس، مجلس

  %) 50(ما، ذكر خير 

  آفتاب وفا، بارگاه انس، پرتو صفا ،  دسته منفي

  گشايبارگاه صفا، قباي زرين، گره 

  %)47(هوا، دست هوا، رشته جان 

  با، خاكدان غم، آشيانهدهد ص

  وفا، قافله دعا، لشكر غم، صحبت 

  شمال، مرحله قرب و بعد، ملك 

  نشين دل، آيينه خدايدل، هم 

  %)50(نما 
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  نتيجه گيري

گراي سيستمي هليدي با طـرح مبـاحثي ماننـد    كه در مقاله ديده شد نظريه نقشچنان

هاي درخـور  عناصر پيراموني يكي از نظريهپذير و گر، كنشها، فرايندها، مشاركين، كنشفرانقش

بـا  . شـود توجهي است كه در تحليل برخي متون براي دستيابي به نتايج عيني از آن استفاده مي

توجه به نمودار كلي دو غزل، حاصل به كارگيري نظريه هليدي در بررسي غزل خاقاني و حـافظ  

  :شودبهتر نشان داده مي

  

 نمودار كلي دو غزل

0

10

20

30

40

50

60

فرايندھا افعال مشارکين کنشگر کنش پذير عناصر
پيرامونی

خاقانی

حافظ

  

كه غزل حافظ ده بيت و غزل خاقاني هشت بيت است، طبيعي اسـت كـه   با توجه به اين

تـر حضـور داشـته    رنگبت به خاقاني پردر غزل او نس... گران وفرايندها، افعال، مشاركين، كنش

. باشد ولي در عناصر پيراموني، خاقاني نسبت به حـافظ عناصـر بيشـتري بـه كـار گرفتـه اسـت       

كه دريافتيم در غزل خاقـاني از بيسـت فراينـد اسـتفاده شـده فراينـدهاي مـادي كـاربرد         چنان

هر دو شاعر از افعال زمان حال بيشـتر  . شودبيشتري دارند و اين امر در غزل حافظ نيز ديده مي
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عناصـر   .انـد مشارك در غزل خود بـه كـار گرفتـه    59مشارك و حافظ  38خاقاني . اندبهره برده

  .و چگونگي نيز در شعر هر دو شاعر از بسامد بيشتري برخوردارند مكاني
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  نوشتپي

يا »اندبعضي مردم كاتب«كه الفاظي است كه مقدار و چندي حكم را تعيين كنند چنان«:سور. 1

كننـد  را كه مقدار حكم را تعيـين مـي   »هرچه«و » بعضي« لفظ »هر چه مردم بود، حيوان بود«

  )74: 1375تعليقه بر اساس االقتباس خواجه نصير طوسي، (».انندخو» سور«

تـر بـا   كند كه بـه دليـل ارتبـاط كـم    هليدي بحث ديگري را در ضمن سه فرانقش مطرح مي. 2

هـر بافـت موقعيـت در سـه اصـطالح      : شـود ها اشاره مينوشت به آنمباحث مقاله اجماالً در پي

هـاي اجتمـاعي   كـه بـا فعاليـت    Field.بط هستندشود كه با سه فرانقش مذكور مرتتوصيف مي

كه چـه چيـزي   به اين Field discourseخورد و مرتبط است و با فرانقش انديشگاني گره مي

  .دهدافتد و نيز به طبيعت كنش اجتماعي كه در حال اتفاق افتادن است، ارجاع مياتفاق مي

Tenor بينافردي مرتبط است به طبيعت رابطه ميان مردمان اشاره دارد و با نقش. Tenor of 

discourse كه طبيعت مشاركين نقـش و وضـعيت   كند و اينكه چه كسي نقش ايفا ميبه اين

  .آنان چگونه است، ارجاع مي دهد

Mode  واسطه يا نقش زبان در موقعيت متني نوشته شده و گفته شده براي رسيدن به انسجام

  )Unsworth, 2000:2 .(كندنقش متني اين موضوع را بيان مي. است

Mode discourse   كردن چه نقشي است و نيز ارجـاع  به اين موضوع كه زبان در حال بازي

ها انجـام دهـد، ارجـاع    دهد به چيزي كه مشاركين در آن موقعيت انتظار دارند زبان براي آنمي

  )12: 1985هليدي و حسن، . (دهدمي
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 .21 -1، ص 149ادبي، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد، شماره 
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  .سمت ،تهران

، زبانشناسي و نقد ادبي، ترجمه مريم خـوزان و حسـين پاينـده،    )1381(فالر، راجر و ديگران،  -
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 ،گـرا، تهـران  ، به سوي زبانشناسي شعر؛ رهيافتي نقـش )1376(محمد نبوي،  مهاجر، مهران و -
  .نشر مركز

- Halliday, M. A. K. (١٩٨٥), An Introduction to Functional Grammar, 
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