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 (نویسنده مسئول)ایرانارسی دانشگاه کوثر بجنورد،ادبیات فاستادیار گروه زبان و 

  مجید رحمتی

   ان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان، ایراني زبادکتر آموختۀدانش 

:چکیده  

 200سراي سده ششم هجري است که بیش از بزرگ مدیحهرشید وطواط یکی از شاعران 
قصاید مدحی معموالً در دو بافت موقعیتی تغزل و  ،به صورت کلیقصیده مدحی سروده است. 

بافت موقعیتی تغزل بیشتر در بردارندة توصیف اند. دهی شدهاصلی (مدح) سازمان يتنه
موقعیتی تنه اصلی به مدح  بافتهاي طبیعت و مجالس بزم است و زیبایی معشوق، وصف

پردازد و با اغراق او را به صورت یک قهرمان حماسی و موجودي مافوق طبیعی ممدوح می
بسامد و متن بر  موقعیتی تغییر در بافت این فرضیه که کند. این پژوهش، با تکیه برتوصیف می

نقشگراي هلیدي شناسی رویکرد زبانبر اساس  تأثیرگذار است، نوع کاربرد فرایندهاي فعلی
 کامل قصاید اي، وجودي، کالمی، ذهنی و رفتاري) (مادي، رابطه فعلی فرآیندهاي بسامد ابتدا

 آمده، بدست نتایج از استفاده با سپس و گرفته قرار بررسی مورد در بافت تغزلی و مدحی رشید
 پرداخته اصلی تنه و تغزل موقعیتی بافت دو در ي فعلیفرایندها از یک هر کاربرد مقایسه به

گسترة تجارب شخصی، روابط اجتماعی، کی از آن است که حا پژوهش حاضرنتیجه  .شده است
بافتهاي در  کاربرد انواع فعلبر  میزان قابل توجهی بهرشید هاي دینی و فلسفی عقاید و اندیشه
فرآیندهاي اي و مادي بیش از رشید از فرآیند رابطه. وي تأثیر گذاشته است موقعیتی اشعار

دیگر در هر دو بافت موقعیتی قصاید کامل استفاده کرده است. لیکن در بخش غزل افعال 
  ولی در بخش مدح بر جنبه قیزیکی و قدرت ممدوحان داللت دارند.  ،جنبه توصیفی دارند

  12/2/1401تاریخ پذیرش مقاله:                               1/2/1401تاریخ دریافت مقاله: 
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  قدمهم
 است هجري شش قرن سراي قصیده بزرگ شاعران از یکی) ق. ه 573 -480( وطواط رشید

 ملک سمت و بود مشغول خوارزمشاهیان دربار در دیوانی خدمت به سال سی تقریباً که
 و مکاتبه و ساله سی دیوانی سابقۀ داشتن با رشید. داشت را خوارزمشاه اتسز دربار الشعرایی

 تجارب است توانسته) 631 :2ج: 1369 صفا،( صابر ادیب و خاقانی چون شاعرانی با مراوده
 تصویر به خویش قصاید ساختار در را خویش اجتماعی تعامالت از حاصل تجارب نیز و فردي
 209 که) : مقدمه دیوان1339، نفیسی( است دست در مدیحه 233 مجموعاً وي از. بکشد

 مدحی قصیده 50 نیز وي مدحی قصاید بین در. است شده سروده قصیده قالب در او مدیحه
اي است که عالوه بر مدح، تشبیب، تخلص و شریطه قصیدة کامل، قصیده  .دارد وجود کامل

تشبیب که به آن نسیب یا  -1شود: نیز داشته باشد. این نوع قصاید از چهار بخش تشکیل می
طبیعت و وصف مجلس هاي تغزل نیز گویند. محتواي تشبیب، مدح معشوق، توصیف زیبایی

آورد که  ممدوح را به اند به این دلیل شاعر میبزم و از این قبیل است. این بخش را گفته
اي این مقدمه را نداشته باشد و یکباره شنیدن شعر و دنبال کردن آن ترغیب کند. اگر قصیده

(مقدمۀ  سپس شاعر تغزل - 2به مدح ممدوح بپردازد، بدان قصیدة محدود یا مقتضب گویند. 
قصیده) را با یکی دو بیت که به آن تخلص، به معنی رهایی یا گریزگاه گویند، به قسمت بعدي 

تنه قصیده یا قسمت اصلی آن که شاعر در این  - 3کند. قصیده که مدح باشد مربوط می
پردازد و با اغراق او را به صورت یک قهرمان حماسی و موجودي قسمت به مدح ممدوح می

پایان شعر یا شریطه  -4است توصیف میکند. ی که اعمال محیرالعقولی انجام دادهمافوق طبیع
که به ابیات پایان شعر گویند و شاعر در آن در حق ممدوح دعا میکند. این دعا معموالً دعاي 

، ؛  رستگار فسایی70 - 67 :1373 تابید است یعنی عمر ابدي خواستن براي ممدوح (شمیسا:
چون  توان گفتجه به ساختاري که قصاید مدحی از آن برخوردارند، میبا تو). 374:  1380

دو  ، لذاموضوع، کنشگران و طرز بیان در تغزل و تنۀ اصلی قصاید مدحی بسیار متفاوت است
دربردارندة  تغزلی کهبافت یکی آید. بافت موقعیتی مختلف در ساختار قصاید مدحی فراهم می

شامل تجارب  دیگر بافت مدحیتجارب شخصی، احساسات و عواطف فردي شاعر است و 
  هاي عصر شاعر است. بینیها و جهاناجتماعی، نگرش
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که با بررسی انواع فعل و تعیین فرآیندها و  -گراشناسی نقشدر این پژوهش، با استفاده از زبان
متون، رویکردي مناسب براي تحلیل ساختار و محتواي ها در بافت موقعیتی بسامد وقوع آن

مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته  مدحی رشید الدین وطواطقصاید  -آوردمتون ادبی فراهم می
پذیر از طریق فرانقش تجربی امکان 1بر طبق این رویکرد، تجربه در قالب افعال و فرایندهااست. 

ها در متن، از بسامد وقوع آن نوع فرآیندها و تعیین ،توان با بررسی انواع فعلشود و میمی
 تجربی فرانقشاز دیدگاه نویسندگان حاضر تجارب، تفکرات و دنیاي درون نویسنده آگاه شد. 

شود، چرا که بر مفهوم سبک به عنوان محسوب می یمهمی براي تحلیل سبک معیارنشانگر و 
    گر که در نظام زبان موجود است، تأکید هاي بالقوه دییک انتخاب و گزینه از میان گزینه

هایی است که گوینده و نویسنده کند. در واقع، انتخاب گزینه در نظام زبان مبتنی بر انگیزهمی
ها، متونی را خواهد ساخت که به طور متفاوتی، سازماندهی و دارند و مجموعه این گزینش

. بنابراین، به منظور )244: 1390 آقاگل زاده  به نقل ازSimpson, 2004: 22 (شوند تفسیر می
قصاید مدحی رشید، دو بخش تغزل و تنۀ اصلی  از ساختاري و تحلیل محتوایی یارائه الگوی
ها، به صورت مجزا مورد بررسی قرار براساس بافت موقعیتی و فرآیندهاي فعلی آن قصاید وي

  گرفته است. 

  پیشینۀ تحقیق

گرا و بررسی فرآیندهاي فعلی در متون ادبی تاکنون زبانشناسی نقشدر زمینه کاربست نظریه 
دو تن از آمده است. فردوس آقا گل زاده و  پژوهشی به نگارش در -تعدادي مقاله علمی

) 1390( »سبک شناسی داستان براساس فعل: رویکرد نقشگرا«اي با عنوان در مقالههمکارانش 
معصومه امیر خانلو در اند. الل آل احمد پرداختهبه مقایسه سبک داستانی صادق هدایت و ج

) به 1394» (سبک شناسی غزلیات حافظ براساس فعل، رویکرد نقشگرا«اي با عنوان مقاله
اند. علیرضا صمدیانی نیز در مقالۀ شناسی غزلیات حافظ از نظر نوع معناشناسی پرداختهسبک

) با 1394» (گراتأکید بر رویکرد نقش هاي عرفانی در تمهیدات براساس فعل بابررسی تجربه«
هاي عرفانی بر نحوة بیان عین القضات را توصیف، بررسی بسامد فرآیندهاي فعلی تأثیر تجربه

                                                             
1-processes 
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بررسی و «اي با عنوان است. طاهره ایشانی و نرگس نظیف نیز در مقالهتفسیر و تبیین کرده
» گراشناسی نقشزبان هاي تعلیمی سعدي با رویکردشناختی فعل در غزلتحلیل سبک

هاي تعلیمی سعدي، انواع کارکرد پر )، پس از استخراج بسامد فرآیندهاي فعلی در غزل1394(
کاربرد  اند. اما تاکنون تحقیقی که مقایسهبسامدترین فرآیند در غزلیات سعدي را تحلیل کرده

رار داده باشد، بافت موقعیتی در ساختار عام قصاید مدحی را موضوع پژوهش ق دو افعال در
با رویکرد زبانشناسی شناسی قصاید رشید وطواط نیز است. ضمن اینکه دربارة سبکانجام نشده

پژوهش مستقلی وجود ندارد. بنابراین، مطالعه حاضر ضمن استخراج الگوي ساختاري  نقشگرا
به قصاید مدحی رشید، به معناشناسی اشعار وي نیز نظر دارد. الزم است قبل از پرداختن 

شناسی نقشگرا و فرانقش تجربی در تحلیل و بررسی قصاید، مختصري دربارة کارکرد زبان
  شناسایی سبک توضیح دهیم.

  مبانی نظري تحقیق
شناسی شناسی است که در مقابل زبانشناسی نقشگرا یکی از رویکردهاي نظري در زبانزبان

هاي اجتماعی و بافتی رویکرد، بر نقششناسی صورتگرا قرار میگیرد. در این ساختگرا یا زبان
زبان تأکید میشود. نقشگرایان معتقدند که زبان، عادتی رفتاري است که افراد یک جامعه به 

ترین وظیفۀ زبان ایجاد ارتباط است و از این طور مشترك آن را دارند. برپایۀ این دیدگاه اصلی
عنوان بخش الینفک دانش زبانی و  رو، به حضور نقش ارتباطی، کاربرد شناختی و کالمی، به

در نتیجه، به طرد تفکرِ استقالل و خودمختاري زبان، تأکید میورزند. آنان معتقدند که صورت 
زبانی، در خدمت نقش زبان، یعنی همان نقش ارتباطی است. سردمداران نقشگرایی متفکرانی 

ایشی) و هلیدي (بانی چون گرایس، کونو، هایمز، ون ولین، آستین، هاپر (بانی دستور پید
دانند و معتقدند که زبان، اي اجتماعی میمند) هستند. نقشگرایان، زبان را پدیدهدستور نظام

بخشی از جامعه است. آنان به اعمال انجام شده توسط مردم با مقاصد معینی که در به 
ررسی قرار کارگیري زبان وجود دارد، توجه دارند و معانی اجتماعی و فرهنگی آن را مورد ب

ست رشد ینقشگرا از اواسط قرن بی شناسزبانها را توجیه میکنند. میدهند و سپس آن
ن یا .هستند یشناسن زبانیشگامان ایدي ازجمله پینه، فرث و هلیآندره مارتت. افیوگسترش 
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رفته یپذریتأث اریبسفرث  2ساخت-ستمیه سیه نقش و معنا، استوار است و از نظریه برپاینظر
از نظر هلیدي، زبان داراي نقش و کارکردهاي مختلف در جامعه و  (Halliday,2004:45).است

گرایی سعی دارد هم خود زبان را به طور ذاتی . در واقع، رویکرد نقشهاي اجتماعی استپدیده
 Leech and(هایی چون فرهنگ و جامعه بیان کند توضیح دهد و هم رابطۀ آن را با ساختار

Short, 1981: 76.( گیرد: ها و معناهاي زیر را در نظر میدر این زمینه، هلیدي براي زبان، نقش  
ها : بخشی از تجربیات انسان از طریق رفتارها، رویدادها، اندیشهزبان 3فرانقش اندیشگانی - 1

زبان این توانایی را دارد که اعمال و  ).Simpson, 2004: 22(و تصورات وي شکل میگیرد 
     از واقعیت هستی  اقدامات گوناگون جهان را منعکس کند. زبان آنگاه که تجربۀ ما را

کند، با فرانقش اندیشگانی پیوند دارد. منظور از جهان، جهان بیرون و درون دهی میسازمان
  ). 170: 1394انلو: ؛ به نقل از امیرخ58: 2002ذهن آدمی است (هلیدي و وبستر، 

: در چارچوب این نقش، از زبان براي برقراري ارتباط و تنظیم زبان 4نقش بینافردي - 2
هاي بیرون و درون روابط اجتماعی استفاده میشود. در این جا نقش زبان، تنها بیان واقعیت

در نقش توان گفت زبان نیست؛ بلکه بخشی از تعامل بین گوینده و شنونده است. در واقع می
  ).Halliday and  Hassan, 1989:19(فردي، کنشی است ندیشگانی، انعکاسی و در نقش بیناا

: این نقش زبان، ارتباط زبان را با بافتی که در آن به کار رفته است، زبان5نقش متنی - 3
    اي در متن به کارها به گونه) متن وسیلۀ انتقال معناست و پیام20کند (همان، بررسی می

هاي قبلی و بعدي خود و نیز بافت کالم هماهنگی داشته باشند؛ در غیر این روند که با پیاممی
زبان میان خود و بافت «اي از جمالت تصادفی خواهد بود. بدین ترتیب، صورت، متن مجموعه

 هايشود و با توجه به ویژگیکند تا به تناسب بافتی که زبان در آن جاري میارتباط برقرار می
 ). 36:  1393مهاجر و نبوي،  » (آفرینی کندمترتّب بر آن بافت، متن

تقسیم میشود.  7و نقش منطقی 6فرانقش اندیشگانی زبان، خود به دو بخش نقش تجربی
زبان، امکان و قابلیت دستوري براي بازنمایی تجربه در زبان، نظامی  یدرکارکرد تجرب

                                                             
2 - system-structure theory 
3-ideantionmetafunction 
4-interpersonal metafunction 
5-textual metafunction 
6-experiential function 
7- logical function 
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جمله است و  اي ازو مشخصهی شگانیاز فرانقش انداي مؤلفهیی گذرا شود.نامیده می8گذرایی
    به کار  - ابدیکه در فعل نمود می -ه ندها درجملیبراي مشخص نمودن انواع متفاوت فرا

از گذرایی، در اینجا، مفهومی نیست که در  منظور  (Halliday and Hasan,1989: 21).رودیم
پذیرند، هایی که مفعول میسنتی، به فعلدستورهاي سنتی به کار رفته است. در دستورهاي 

شود. در چارچوب دستور نقشگرا به شیوه بازنمایی انواع فرآیندها و معانی فعل گذرا گفته می
بود و نبود.  ، شود. فرآیند عبارت است از یک رخداد، کنش، احساس، گفتاردر جمله اطالق می

هاي موجود ، آنها را از میان گزینهفرایند، خود شامل سه عنصر کلیدي است که نظام گذرایی
                    خود فرآیند،  - 1کند. عناصر هر فرایند، عبارتند از: در نظام زبان، انتخاب می

مربوط به فرآیند. مشارکین فرآیند، عناصر  10هايموقعیت -3در فرایند و  9کنندگانشرکت - 2
کنند. اسباب و شرایط فرآیند را تعیین می دست اندر کار فرآیند هستند که زمان، مکان، شیوه،

هاي فعلی، اسمی و فرآیندها، مشارکین و بستر وقوع رخدادها، معموالً به ترتیب در قالب گروه
 یند اصلیدي سه نوع فرایفعل، هلیی در ارتباط با گذراقیدي در دستور زبان بازنمایی میشوند. 

و 15کالمی، 14هاي رفتاريبا نامی ند فرعیو سه نوع فرا13یو ربط12یو ذهن11هاي ماديبا نام
  . کندیمی  معرفرا 16وجودي

ها را در ساختار و محتواي قصاید اینک ضمن معرفی هر یک از فرآیندهاي یاد شده، کاربرد آن
  دهیم.رشید وطواط مورد تحلیل و ارزیابی قرار می

  تحلیل و بررسی قصاید

قصیده از ساختار عام قصاید مدحی برخوردار است.  50قصیده دیوان رشید وطواط  209از بین 
ساختار عام قصاید مدحی معموالً از دو بافت موقعیتی متفاوت تغزل و تنه اصلی (مدحیه) 

                                                             
8-transitivity 
9-participant 
10-circumstances 
11-materiall 
12-Mental 
13-relational 
14 - behavioral 
15-Verbal 
16 - existential 
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ها را به هم پیوند میزند. بافت موقعیتی تغزل به فراخور ساخته شده است که بیت تخلص آن
و غیره)، منش متن (عاملین در  جوانیتایش معشوق، وصف طبیعت، می و گستره متن (س

عاشق و معشوق، شاعر و طبیعت، می، جوانی) و شیوه سخن متن (نوشتار توصیفی،  فرایند:
اي و خطابی و...) با بافت موقعیتی تنه اصلی متناسب با گستره متن (ستایش بزرگان)، مکالمه

) و شیوه سخن دوستان و دشمنان ممدوح، و ممدوح منش متن (عاملین در فرآیند: مداح
در دو بافت  اي و خطابی) متفاوت است. بنابراین، چگونگی کاربرد زبان(نوشتار توصیفی، مکالمه

تواند بیانگر تجربیات، نگرش، روابط فردي و اجتماعی و غیره شاعر باشد. از آنجا که یاد شده می
کردن کاري یا روي دادن امري یا داشتن حالتی در کند بر اي است که داللت میفعل کلمه«

 توان باشگرا میزبان نقبا رویکرد )، 17: 1351، (خانلري» زمان گذشته یا اکنون یا آینده
 سبک، نحوة بیان و دنیاي درونی ندهاي فعلی در نظام گذارایی زبان بهبررسی انواع فرای

  دست یافت.  شاعران و نویسندگان

ل قصاید رشید به صورت دهاي فعلی در هر بافت موقعیتی تغزیک از فراینبسامد و در صد  هر 
فعل و  73درصد، فرآیند ذهنی با  25فعل با  240مجزا بدین شرح است: فرآیند مادي شامل 

درصد،  7/ 92فعل و  76، فرآیند رفتاري در صد 77/1فعل و  17در صد، فرآیند کالمی با  7
.  این در حالی 65/8و  83درصد، فرآیند وجودي شامل  49فعل و  470اي شامل فرآیند رابطه

است که بسامد و درصد همین فرآیندها در بافت موقعیتی تنه اصلی قصاید کامالً متفاوت 
درصد،  12/ 94فعل و  222درصد، فرآیند ذهنی  21/ 28فعل و  365میشود: فرآیند مادي با 

فعل  680اي با ، رابطه35/6فعل و  109 در صد، فرآیند رفتاري 39/2فعل و  41فرآیندکالمی 
  در صد.  17/ 37فعل و  298درصد، فرآیند وجودي با  6/39و 

اي و سپس مادي در هر دو این آمار داللت بر این دارد که درصد و بسامد باالي فرایند رابطه
این  موقعیت بافتی تغزل و تنه اصلی عاملی است در ایجاد بافتار منسجم قصاید رشید؛ زیرا در

شاعر خود به . گیرندمیمتنی قرار  (نظام) گونه قصاید دو بافت موقعیتی متفاوت در یک بافتار
دهد چون مدح ممدوح کند و توضیح میمیاشاره  قصاید مدحیوجود دو بافت متفاوت در 

  : شود، تشبیب را در بیشتر قصایدش حذف کرده استسبب اعتبار و ارزش ابیاتش می
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 )290( کابیات بـود بـی شـرف مدح تو ضایع  افـکنم از شـعر در اوقاتتشبیـب از آن 

توان به عنوان یکی از دالیل انسجام شعر را میید شر قصاید راي دلذا بسامد باالي فرایند رابطه
کند، آنچه در قصاید رشید معموالً خواننده را از یک بافت جدا و وارد بافت دیگر میوي دانست. 

س گسست در ساختار قصیده داشته باشد، بسامد باالي فرآیندهاي مادي و بدون اینکه احسا
زیرا رود. متنی آن به شمار میفیه است که از عوامل انسجام دروناي در جایگاه ردیف و قارابطه

تواند عناصر کند و میبندي بافتی، نقشی محوري در وحدت ساختاري متن ایفا میترکیب
ها ها نسبت به هم و احتمال بازگویی آنمتن و همین طور توالی آناختیاري و اجباري، ساختار 

با وجود این، متغیر بودن ) . 138بینی کند (زبان، بافت و متن، هلیدي و حسن، صرا پیش
درصد دیگر فرآیندها و تفاوت در نوع کارکرد آن در هر دو موقعیت بافتی، بر زندگی و نوع 

دي و روانی رشید داللت دارد. از این روي، مقایسۀ نگرش، جایگاه اجتماعی و خصوصیات فر
تواند میانواع کاربردهاي فرایندهاي فعلی در دو بافت موقعیتی تغزل و تنۀ اصلی قصاید رشید 

یت اجتماعی او را بازنمایی کند که در ادامه پژوهش حاضر بدان خصوصیات شخصی و هو
  پرداخته شده است.

زي،کاري را انجام یا چی یکس یعنی از نوع کنش است؛ : فرایند ماديکاربرد فرایند مادي - 1
در فرآیند مادي با   (Halliday, 2004:179-196)....دنیمانند افعال پختن، ساختن،کوبد. دهیم

مواجه هستیم. کنشگر عنصري است که فعل به  18»پذیرکنش«و  17»کنشگر«دو اصطالح 
  شود. فعل بر آن واقع می پذیر آن است که کنش یاپذیرد و کنشواسطۀ او انجام می

اي توسط عاملی داللت دارد، در دو کاربرد این نوع فرایند که بر انجام کاري یا رخدادي واقعه
شود. در بخش تغزل رشید عمدتاً سه نوع بافت موقعیتی تغزل و تنه اصلی کامالً متفاوت می

 استفاده پر تکرار از فرایند مادي دارد:

برخی از تغزالت توصیف تغییر فصول است و رشید یا  : موضوعبخشیو جان صتشخ -
براساس تخیالت شاعرانه خود و یا براساس آشنایی با تجارب شاعران پیشین در سرایش قصیده 

  اجزاي طبیعت را در حرکت و جنبش تصویر میکند:
                                                             

17-actor 
18-goal 
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  )20به باغ و راغ گستردند فرش حله و دیبا (  ، جهان شد خرم و زیباآمدبهار جان فزا 

  )21دریا (چونسراسرگشتهزگوهرعرصۀ هامون  ار اوابر و از نث رفتسوي هامون  ز دریا

هاي طبیعی مثل باد پیام آور : گاه پدیدهدیالکتیک بین شاعر، معشوق و عناصر طبیعی -
  شوند و انجام کنشی را بر عهده میگیرند:بین عاشق و معشوق می

    گردد ز نقش چهرة تو پرنگار باد            به چهرة تو اي نگار بادبر وزد چون 

  )120ي تو، اي نگار باد.... (نسیم طره آرد    هستم غالم باد که هر صبح دم مرا

وي در فراق از معشوق خویش به وسعت هفت  :عاشق/ شاعرهاي وصف حاالت و کنش -
ریزد و از این روي با روزگار را که وي را از محبوبش جداکرده است، عداوت کشور اشک می

  کند: ورزد و از مصائب او شکایت میمی

 )61به هر هفت کشور آب ( رسیدهکز چشم من           من در میان آتش و این نادره نگر

  از چنان محبوب جدا کردمرا زمانه                  عداوتی است مرا با زمانه از پی آنک

  )69به نیوب ( بخایدمگهی نوایب گردون            به قیود ببنددمگهی مصایب گیتی 

شود و تقریباً یک نوع کاربرد بیشتر اما نوع کاربرد همین فرآیندها در تنه اصلی متفاوت می
دوح است. ممدوح شاعر رمح را در شینه دشمنان ندارد و آن ستایش از اعمال شجاعانه مم
 سوزاند، هر کس در کشتی تدبیر ممدوح وي سوارمی،دوزد، شمشیر بران او جان اعدا را می

  اند: بیند، جابلقا و جابلسا زیر فرمان ممدوح وي در آمدهشود آسیبی از فتنه روزگار نمی

  )22اعدا (جانسوز تو جان در قالبتیغ بسوزد  رمح دلدوز تو  دل در سینه خصمان بدوزد

  )62آفاق یکسر آب ( بـگیردغم نیـست گـر   نشستآن را که  در سفینه تدبیـر او 
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  )23همه اطراف جابلقا، همه اکناف جابلسا (   وقت آن کاید به زیر حل و عقد تو در آمد

  )71( مخضوبزمین معرکه از خون صفدران   صدمت طعان و ضراب کند در آن زمان که

آنچه از مقایسه دو بافت متنی به دست میاید  این است که تنوع فرآیندهاي مادي نتیجه آنکه، 
لی است. در بافت تغزل به فراخور موضوعاتی چون وصف در بخش تغزل بیشتر از تنه اص

اند استفاده شده کنشی طبیعت، تغییر فصول، اعمال عاشق و معشوق در برابر یکدیگر، افعالی
که بر قدرت فیزیکی چندانی داللت نمیکنند؛ مانند کردن، آمدن، گرفتن و بردن. اما همین 

ین در فرایند از نوع دوگانی پایگانی است، فرآیندهاي مادي در بافت تنه اصلی چون نقش عامل
یعنی فاصلۀ اجتماعی زیادي بین آنهاست؛ لذا شاعر براي ستایش از ممدوح (که میزان کنترل 

هایی که داللت بر قدرت فیزیکی فوق العاده دارد، استفاده بیشتري بر دیگري دارد) از واژه
  اندن، شکستن. میکند؛ مانند: افروختن، نهادن، روان شدن، برخاستن، ر

ها و ادراك فرد. مانند افعال شهیانگر احساسات، اندیندي است بیفرا: کاربرد فرایند ذهنی - 2
در این فرایند (ذهنی) دو . (Halliday,2004:197-209)....دن ویدوست داشتن، درك کردن، د

؛ مدرك، موجود با شعوري است که امري 20»پدیده«و  19»مدرك«شرکت کننده نقش دارند: 
اندیشد و عنصري که مورد احساس، درك و کند یا دربارة آن میکند، احساس میدرك میرا 

  ). ibid: 197(اندیشه قرار میگیرد، پدیده نام دارد 

است. اصلی ترین کاربرد فرایند ذهنی در تغزل زمینه سازي براي ورود به تنه اصلی قصیده
     هاي ذهنی مثل ندانم، بنگر، نظر کردن رشید معموالً در بیت تخلص با استفاده از فرایند

     کوشد تا بافت تغزل را به بافت مدح پیوند زند. براي مثال، اگر در تغزل به وصف بهار می
پردازد در بیت یا ابیات تخلص با تکیه بر ادراك و احساس خود آن را همچون راي شهریار می

  میداند که سزاوار ستایش است: 

  یا زمین است ندانمسپهر است این         یا سپهر است ندانمزمین است این 
                                                             

19-sensor 
20-phenomenon 
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 )108سـزاي صـد هـزاران آفـریـن اسـت (       چـو راي شـاه گـیتی روي گـیتی

اندیشد که اگر کند زیرکانه میمهري و کم توجهی معشوق شکوه میو یا اگر در تغزل از  بی
وي را مورد عنایت و توجه خویش قرار معشوق بداند پادشاه به او نظر لطف و مرحمت دارد، 

  دهد: می

  )94که ملک را به حق من نظر است (    بدانستیار  نظري کردي

  دهد: و یا چون از فتنه برانگیزي معشوق گالیه دارد، سایۀ دولت شاه را مأمن خویش قرار می

  نشان استجایی کشد اندوه تو کز فتنه       وش گرفتندهر چند دلم را بـه ستم گ

  باید گرفتغمی را حضرت شاه جهان غم عشقت جهان باید گرفت و زان سپس     بی از
)115(  

عالوه بر آنچه گفته شد، نوع دیگر کاربرد فرایندهاي ذهنی در ارتباط با بیان احساسات و 
  عواطف شاعر نسبت به معشوق است:

  )115( رفتبایدگپس دو رخسارتو را صد بوستان  گر بود در بوستان یک لذت باده هزار

  )136دلـم خـیال دو رخـسار یـار مـانـد ( دانـد       از چشم من جمال دو رخسار یار رفت

  کاربرد دیگر فرایند ذهنی در بافت تغزل اندیشیدن درباره تغییر و تحوالت عالم هستی است:

  )127بنـگـر از سـر چـگونـه بـرنـا شـد (       پـیـرگشـتـه جـهـان، ز سـعـی بـهـار

  یا رواق گنبد خضرا ندانم، یا فضاي جنت المأوي     زمین است این، ندانمجهان است این، 
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اما کارکرد فرایند ذهنی در بافت تنه اصلی قصیده در بردارنده معناي دیگري است. در این 
بافت معموال رشید براي ستایش ممدوح خود به داشتن صفات و قضایل اخالقی مانند سخاوت، 

  کند:ري و قدرتمندي استفاده میبخشندگی، دلی

  نشان بایـد گرفتمکرمت را از کف رادش   باید نمودمحـمدت را از دل پـاکش اثـر 

  )116(  باید گرفتوجاي پاسبان موضع دربان  و جم را بر درتکه افریدوناي خداوندي

  )103هر طالب خیري که در آفاق روان است (  بنـهد آلـت رحـلت بـیندچـون صدر تـو 

  )22(   احیارسوم جود را  کـردهبنـان راد او   رونـق فـنـون علم را  دادهبیان خـوب او 

  کنید:گیري از این فرآیند ممدوح خود را نصایح اخالقی میگاه نیز شاعر با بهره

  )95منـزل خسـروان دادگـر است (              که دارالخلد داد کن داد کن

  نـام شـاهان به نیکویی سمرست             شها که در عالم نیکویی کن

  )94که موضع حذر است  ( حذر کنهم     و ز رضـا دادن بدان بـه بدي

  کند:بعضاً نیز احساسات و عواطف خود را نسبت به ممدوح از رهگذر فرایندهاي ذهنی بیان می

    رسوا شدحاسد از صولت تو          حرمت یافتناصح از دولت تو 

  )128از نهیـب حـریـق شیـدا شد (    دشمن توکه  بزي به شاديتو 

به طور کلی، بررسی فرآیند ذهنی حاکی از این است که وجود این فرآیند در پایان تغزل 
عنصري مهم در تغییر بافت موقعیتی آن است و ذهن خواننده را از توصیفات بیرونی در وصف 

همچنین با توجه سازد. یمعشوق، طبیعت و عناصر هستی متمرکز بر فضایل اخالقی ممدوح م
به مشارکین در فرآیند (مانند شاعر و معشوق) که در تغزل فاصله اجتماعی کمتري دارند و یا 
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یکی قدرتی بیشتر بر دیگري ندارد (مانند شاعر و طبیعت) غالباً کلماتی استفاده شده است که 
استن. ولی چون در بیانگر احساسات و عواطف فردي است مانند: دانستن، دیدن، نگریستن، خو

هایی که بر تسلط تنه اصلی فاصله اجتماعی گوینده و مخاطب (شاعر و شاه) زیاد است، از واژه
بیشتر یکی از دو فاعل اجتماعی داللت دارد؛ زیادتر استفاده شده است. مانند: یارستن، گزیدن، 

فرایند ذهنی نکته حائز اهمیت دیگري که از تحلیل جستن، اضطراب داشتن، اجتناب کردن. 
آید، تأکیدي است که این بررسی بر گفتۀ تویسرکانی دارد. وي معتقد است رشید به دست می

نه با فلسفه و عرفان و علوم عقلی سر و کار داشته و نه در کشوري پهناور و درباري « که رشید
زیسته تا عظمت محیط زندگی و مشاهدة حوادث خطیر و معاشرت رجال بزرگ و با شکوه می

بزرگ در همت او اثر کند .... و سخنان وي در کنار سخنان مشابه در آثار عنصري و مسعود 
      » سعد که تتبع سبک ایشان را نموده، همچون گل مصنوعی است در برابر گل طبیعی

). زیرا آنچه از بررسی این فرآیند بدست آمد 3، تویسرکانی: ص هاي رشید الدین وطواطنامه(
یشه و عواطف و احساسات شاعر به توصیف طبیعت و یا ترسیم قدرت ممدوح محدود بودن اند

  است.

 ,Hallidayاست. » گفتن«در این نوع فرایند، عنصر فعلی فرایند از نوع فرآیند کالمی:  -3
      افعالی چون گفتن، توضیح دادن، پرسیدن و دستور دادن، داراي فرآیند  ).(263 :2004

گیرد شکل می  23»گفته«و 22»مخاطب«، 21»گوینده«کالمی با شرکت اند. هر فرآیند کالمی
)Halliday and Hassan, 1989: 129-130( 

هر چند این فرایند کم کاربردترین نوع از فرآیندهاي فعلی در بررسی  تغزل و تنه اصلی قصاید 
در رشید است، لیکن نوع کاربرد آن در دو بافت موقعیتی ساختار قصاید وي متفاوت است. 

  پردازد:بافت تغزل رشید گاهی براي گفتگوي درونی با خود می
  )56نامد به دست دولت و از دست شد شباب (  که در شباب کنم دولتی به دستگفتم 
  

  کند: گاه از عالم گیر شدن ماجراي عشقش حکایت می

                                                             
21-sayer 
22-receiver 
23-quote 
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  )94خبر است (اي دریغا که یار بی    رفترنج من به عالم  خبر 
  

  کند:گفتگو میزمانی نیز با معشوق 
  )69به چند حیله کنم صبر؟ من نیم ایوب (  در هجر صبر کن یارا گوییمرا تو 

  
آورد، آنها را همانند انسان داراي قدرت در مواقعی نیز که به وصف عناصر طبیعت روي می

  پندارد:تکلم می
  )108اگر زاغ از وصال گل حزین است  (    بنالدچرا بلبل چو محزونان 

  
صلی قصاید از فرآیند کالمی به منظور سخن گفتن و خبر دادن از اموري چون نامور اما در تنه ا

  کند:بودن، قدرتمند بودن و یا فضایل اخالقی ممدوح خود استفاده می
  )190گردي (قراندولتبابادت!که:هنیگویدجهان گر با خاك درگاهش قرین گرديکهخداوندي

  )192بــسیــاري (  الف  ـر  مـایـه بحر  پ           نــزنـــد ـطاي   تــو ســرورا  بـــا  ع
 )169( هاي  مدحت  اوبر  پایه            زبان گشادمهاي حوادث بربست بر تن منچـون پایه

در این بخش بیشتر از کلماتی مانند: شکرکردن، گفتن، الف زدن، داستان گفتن بهره برده 
شود این است که فرایندهاي کالمی در تنه اصلی حاصل میاست. نکته دیگري که از تحلیل 

گري و استدعا داشته باشد؛ بسیار اندك و ناچیز رشید از افعال کالمی که داللت بر خواهش
استفاده کرده است. این امر میتواند داللت بر روحیه مغرورانه وي داشته باشد؛چنانچه برخی از 

وي تیز زبان و به کالم خود مغرور بوده است  ند کهتذکره نویسان و محققان نیز اشاره داشت
است وي برخالف شاعران دیگر، کمتر ). همین روحیه سبب شده701: 1309،(اقبال آشتیانی

در برابر ممدوح خود اظهار عجز و فروتنی کند بلکه در کنار مدح به وجود مداحی چون خود 
  کند:تفاخر می

  )458خلد را گزیر نباشد ز کوثري (هر   صدر تو خلد و مدحت من آب کوثرست



                                                                                                                             118                                                                                                                            1401،سال ششم، شماره بیستم، بهار رخسار زبان  /  ...وار بررسی کاربرد افعال در ساخت   
                          

 

 
 

دهد که در تغزل افعال کالمی رشید بیشتر همچنین، مقایسه این فرآیند در دو بافت نشان می
پیرامون حوادث شخصی زندگی اوست مانند عالمگیر شدن عشقش، گفتگو با معشوق و یا 

اصلی جنبه اجتماعی  خیاالت شاعرانه دربارة تکلم موجودات با یکدیگر. ولی این فرآیند در تنه
  کند. کند و بر اخبار مربوط به ممدوح و دربار او داللت میپیدا می

به فرایندهاي رفتاري بین فرآیندهاي مادي و ذهنی قرار دارند که  :فرایند رفتاري -4
. افعالی (Halliday 128:1989)رفتارهاي روانی و زیستی یا فیزیولوژیک انسان اشاره دارد

در همانند نگاه کردن، گریه کردن، لبخند زدن، نفس کشیدن، آواز خواندن، نشستن و .... 
   .)Halliday: 2004 248(است  24»رفتارگر«این فرآیند داراي یک مشارك به نام گیرد. برمی

در تغزالت رشید، این فرآیند براي شرح حاالت روحی عاشق و رفتارهاي حاصل از عشق به کار 
  رود:می

  )61از دیـدگـان مـرا همـه بالین و بستر آب (  ست در غمتکه گرفته امبیخواب مانده

  )156(زین عمر نیست حاصل سودي مگر زیان  بـه هـواي تـو و مرا فـروختـمعمـري

  )157(یــک ذره نــدیــدمـت پشیــمـان    کشـیــدمتــو جـفـاي  صــدکــوه

  برند:انسانی به معشوق شاعر حسد میهاي طبیعی همچون گاهی نیز پدیده

 )62کـز رقـت شـمایـل شـاه مظفـر آب (  ز رخ تـو بـدان صفـت حسـد بـردآتـش 

ها مانند عمر نسبت در برخی از موارد رشید رفتارهاي روانی متعلق به انسان را به سایر پدیده
  پردازد:دهد و به گالیه و شکایت از روزگار میمی

  
  )56از بعـد خشکسـال حوادث به فتح باب (  هـم رسم بـه فضل  نکندخیـانتی عمر ار 

                                                             
24-behaver 
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شود. در این قسمت از بافتار متن، چون اما نوع کاربرد این فرایند در تنه اصلی متفاوت می

گوینده قصد دارد که شخصیت مورد خطاب خود یعنی ممدوح را مورد ستایش قرار دهد، 
قرار میگیرند، رفتارهایی مانند تعظیم کردن، خدمت  بنابراین، کسانی که در ارتباط با ممدوح

  کردن و غیره انجام میدهند که بر قدرت و تسلط ممدوح داللت کند:
  )70( لوبانـد قردهسپو  د رقـاباننـهاده  همه سـران زمـانه بـه امـر و طاعـت او

  )62( آبلفـظ  بدیـع  او  را گشتـه  مسـخـر   چـرخبــرده  سجـود قـدر رفیـع او را  

  )22( اصغافرمان تو را  کردگوش جان زمانه به  به طبع دل ستاره داد پیمان تو را گردن

   اي حکومت او نماد عدالت و دادگري است که گور و شیر در یک آبشخور آب و یا به اندازه
  نوشند: یم

  )63در روزگار عدل تو گور و غضنفر آب (    ز یک آبخور بهم خورندهمیشاهی 
اي برخوردار نوع کاربرد وجه و شخص افعال رفتاري در دو بخش از تمایز ویژه همچنین

احتمال و امر دارد و شخص  ،هستند. وجه فعل داللت بر وقوع یا الوقوع عمل به شکل اخبار
کند. بنابراین هر فعلی به اعتبار شخص آن شش صیغه دارد فعل بر وضع فاعل آن داللت می

. مقایسه شخص (فاعل) و وجه (اخباري، التزامی، امري) افعال )76و 73: 1344، (خیام پور
دهد که شاعر چون در بخش تغزل دربارة احساسات شخصی و رفتاري در دو بخش نشان می

کند که از جانب او نسبت به معشوق و کند و رفتارهایی را بازگو میدرونی خویش صحبت می
و سوم شخص مفرد بیشتر است و  شخص اول افتد. بنابراین، بسامد افعالبالعکس اتفاق می

خواب ماندم. اما در بخش تنۀ اصلی چون دایرة ارتباطات وجه فعل نیز خبري است؛ مانند بی
تر میشود، لذا فقط رشید نیست که در تعامل رفتاري با ممدوح قرار میگیرد، همه قلمرو وسیع

بیشتر خبري و التزامی است و  و حکومت ممدوح با او در ارتباطند. از این روي، وجه افعال
اند، است، گردن نهادهشخص آن نیز در شش صیغه فعلی در جریان است، مانند سجوده برده

  همی خورند و اصغا کرد. 
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فرایندي است که اشاره بر چگونه بودن چیزي و یا کسی دارد؛ مانند اي: فرآیند رابطه -5
اند: الف). حالت وصفی اي دو گونه اي رابطهبودن، شدن، گشتن و غیره. از نظر هلیدي، فراینده

 :Halliday), 2004 .شودبه موجودي نسبت داده می 26در چنین حالتی، یک ویژگی:25(اسنادي)
2004: 210(  

   ها سخن گفته ها و نیز از روابط بین آناي) از چگونگی اشیاء و پدیدهدر این فرایند (رابطه
»  ویژگی«و  29» حامل«، 28»شناخته«و  27»شناسا«شود. در این فرآیند با اصطالحاتی چون می

: در این حالت، هویتی به موجودي نسبت داده 30ب) حالت شناسایی (هویتی)رو به رو هستیم. 
-ibid 211)اي که در آن یک عنصر، معرف هویت عنصر دیگري است شود یعنی رابطهمی

218 ) . 
      ترین فرآیندي که رشید به انحاي مختلف از آن براي بیان تجارب خویش بهره گسترده

  اند از:اي است. موارد استفادة آن در بافت تغزل عبارتگیرد، فرآیند رابطهمی
  :وصف معشوق -

 )101(استتو داري نه دهان آنکه استگوهر درج     استآن که تو گویی نه حدیث  است تنگ شکر
  غالب و دلم مغلوب شدسپاه عشق تو     غـایـت خوبی چـو یوسف یعقوبایا ز 

 )69منم به خانۀ احزان امیر چون یعقوب (         به مصـر نکویی امیر چون یوسف تویی
  : توصف حاالت عاشقانه خود -

  )137موقوف عشق او تن من ماند و زار ماند (  گشتو نیک  گشتمقهور قهر او دل من 
  )101( استتا بر من بیچاره تو را روي گران   من بیچـاره ز اندیشـه سبـک دل هستم

  )109( استوصـل تـو اگـر چته دیـریـابـی     استهجـر تـو اگـر چـه زودگیـري
 :وصف طبیعت -

  چـو خد دلبران زیبا شـدبه باغ اندر شکـوفه   چو قد بی دالن چفته شدبه راغ اندر بنفشه 
  پر مرجان و پر مینا هست همه اکناف بستان  پر یاقوت و پر بسد هستهمه اطراف صحرا 

                                                             
25-attributive mode 
26- attribute 
27-identifier 
28-identified 
29-carrier 
30- identifying mode 



                                                                                                                             121                                                                                                                            1401،سال ششم، شماره بیستم، بهار رخسار زبان  /  ...وار بررسی کاربرد افعال در ساخت   
                          

 

 
 

  )20وخندان بسان چهره عـذرا(ساز تازهزمین  ي وامقتیـره و گـریان بسان دیده شـدهـوا 
  و یا 

  شدابر چون دستگاه دارا    گشتکوه چون بزمگاه کسري 
  )127( شدبـادگویـی دم مسیحا   مـرده را بـاد صبـح زنـده کند

  اما موارد استفادة آن در بافت تنه اصلی قصیده عبارت است از:
  توصیف قدرت و شجاعت ممدوح: -

  )161همی شود (موسی قوي به شرکت هارون   استاسـالم را بـه شـرکت تیـغ تو قوت 
  )121(بر آتش سـوار بـاد  گـشتـههرگز که دیـد   استبادي به وقت حمله و رخش تو آتش 

  
  :دانش ممدوحتوصیف علم و  -

  )109( است عـزمـش بـه گـه مـضا شـهابی    استرایـش بـه گـه ضیـا سهیـلی 
  
  :توصیف خصال اخالقی ممدوح -

  )62زین روي شد قرارگه در و گوهر آب (         آب  را  بــودبـا  طبـع او منـاسبتی 
  )94( ستکه  ایـادي  ثـمـار آن  شـجـر         دسـت  او  هـست  در  سخـا شـجـري

  )121به پیش عزم تو چون کوهسار باد ( باشد    به پیش حزم تو چون باد کوهسار باشد
 :اشاره به ناپایداري دنیا -

  استدل چه بندي، نه جاي مستقر   انـدریـن فـرجۀ سپـهـر و زمـیـن
  استمـادرست آن ولیـک بـی ضرر   پـدرسـت آن و لیـک بی نفع است

  ستکـش چنـین مـادر و چنان پدر  سـت آن فـرزنـدجـاي بـخشایـش
  ستهـر چـه در عـالـم ست برگـذر  گنـج و  رنـج  تـوانـگـر و درویـش
  ستهمـه  را حـوض مـرگ آبـخـور  هر کـه هـستند از وضیـع و شریف
  )95( تاسعـمـل خیـر زاد آن سـفـر      سـفري بـس  دراز در پـیـش است

  :توصیف فضایل خود -
  )71مرا بارة هـنر مرکوب ( هستمنم که   رف ملبوسمرا جامـۀ شهـست  منـم کـه
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  )72( که فضل مردم از رزق او بود محسوب  به فضل بیشم اگر چه کمم به رزق رواست
  )121بی دست و پاي ماند ماننـد مـار باد (  کفمدر پیـش سیـر خامـۀ چون مـار در 

  
تغزل و تنه اصلی، بر این امر داللت دارد اي در دو بافت موقعیتی مقایسه کاربرد فرآیند رابطه

که شاعر در تغزل قصاید قصد معرفی هویت معشوق، وصف وضعیت خویش در برابر معشوق، 
توصیف تغییر و تحوالت طبیعی. بنابراین توصیفات کامالً جنبه شخصی دارد و بر تجارب فردي 

درت، شجاعت، سخاوت، علم شاعر داللت میکند. اما در تنه اصلی وقتی به توصیف و شناسایی ق
پردازد و گاه ناپایداري دنیا را توصیف میکند و بعضاً و دانش و سایر فضایل اخالقی ممدوح می
   کند، حاکی از توجه شاعر به جامعه مدنی و آنچه جایگاه خویش در بین اقران را وصف می

  تواند در جوامع انسانی ارزشمند باشد، است.  می
  

اي و یا عدم آن، فرایندي است که از موجودیت و هستی پدیده :وجوديکاربرد فرآیند  - 6
دهد. افعالی همچون موجود گوید. همچنین از اتفاقاتی که به وقوع پیوسته، خبر میسخن می

    (Halliday,2004:256).داشتن، بودن و...  داراي این فرایند هستند
داللت دارد. از این روي آنچه در بافت به طور کلی این فرآیند به وجود و یا عدم وجود چیزي 

شود به واسطۀ عامل مشارك در فرآیند که یا معشوق است یا تغزل موجود یا معدوم می
طبیعت و یا خود شاعر با آنچه در تنه اصلی با داشتن مشارکت عاملین فرآیند مانند ممدوح، 

 غزل عبارتند از:رقباي ممدوح و شاعر متفاوت است. موارد کاربرد فرایند وجودي در ت
  :عدم صبر و تحمل در برابر معشوق -

  )109( استنی هیچ توان، نه هیچ تابی          بـا تـاب دو زلـف تـو دلـم را
  :دعا براي جاودانگی معشوق -

  )108( اسـت اال تـا  بـاغ  جـاي یـاسمـین     استاال تا چرخ جاي آفتاب 
  )109( است همنشینکه با شخص تو راحت       باداحسودت همنشین رنج 

  اشاره به وضعیت معیشتی خود: -
  )69مـشروب ( بـودز آب دیـده بـود گـر مـرا   مـعلوم بودز پشت دسـت بـود گر مرا  
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  )56جز اشک همچو سیم و رخ همچو زر ناب (  خود مرا نیستو  شدعمرم زکات چرخ 
  

  اما موارد کاربرد فرآیند وجودي در تنه اصلی از نوعی دیگر است: 
 ناچیز بودن جهان در برابر قدرت ممدوح: -

  )63(بـرابر  آب نـباشـد در  قعر بـا  اثـیر    با تـو بـرابـر فـلک چنانـک نیستدر قـدر 
 )23(شاهان نپاید زحمت غوغابه پیش رایت    پیدا نهان گردند بدخواهان شودچو عالمت 

  :مورد تایید الهی بودن ممدوح -
  )94( ستچـه  آن  را  محاسن  سیـرهـر             یـزدان  تـو  را  بـه  حـمـد اهللا  داد

  تفاخر به وجود ممدوح: -
  )70ز شخص من سلب زندگی بودي مسلوب (            جاه کمال دولت و دین نبودياگر 

 دعا براي جاودانگی ممدوح: -
  )123(بـاد از فلک حسود تو را یـادگار  باد  از جهـان عـدوي تو را جایگاه خاك بـاد

  )138(مانـدکز دولت تو دین هدي پایدار      پـایـدار تـو بـمـانانـدر حـریـم مـلک 
  :دعا براي مورد عنایت ممدوح قرارگرفتن -

  )95( استکه ز کین تو خصم در سقر     ناصح ز مهر تو در خلد باد
نشان میدهد که قهرمان اصلی وجودي در تغزل مقایسه این فرآیند نیز در دو بخش یاد شده 

رشید، معشوق و قهرمان اصلی آن در تنه اصلی ممدوح است و شاعر تقریباً در تمام قصاید 
   خود خواهان جاودان بودن آن دو است.

  نتیجه
اي و مادي بیش از دهد که به طور کلی، رشید از فرآیند رابطهبررسی حاضر نشان می

هر دو بافت موقعیتی قصاید کامل استفاده کرده است. بنابراین، وي با فرآیندهاي دیگر در 
ها توجه اي به وقوع رخدادها و توصیف و شناسایی آنتکیه بر فرآیندهاي مادي و رابطه

بیشتري دارد تا تأمل در باب چرایی وقوع آن براساس فرآیند ذهنی. بسامد اندك فرآیند 
درونگرا بودن وي و نیز مناعت طبع وي داللت داشته  تواند برکالمی نیز در هر دو بخش می

باشد که حاضر به خواهشگري و اظهار عجز نیست. همچنین، مقایسه دو بافت موقعیتی تغزل 
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و تنه اصلی قصاید رشید براساس نظام گذرایی زبان و فرآیندهاي فعلی حاکی از انعکاس 
ر در دو بافت موقعیتی مختلف تجارب شخصی و اجتماعی و نیز اندیشه و نگرش متفاوت شاع

تنوع فرآیندهاي مادي در بخش تغزل بیشتر از تنه اصلی است و از افعالی استفاده شده  است.
کنند؛ مانند آمدن،کردن، گرفتن، بردن. اما است که بر قدرت فیزیکی چندانی داللت نمی

ایگانی است (که همین فرآیندهاي مادي در بافت تنه اصلی چون نقش عاملین فرایند دوگانی پ
هایی که داللت بر قدرت فیزیکی فوق العاده میزان کنترل بیشتري بر دیگري دارد) از واژه

دارد، استفاده میکند مانند: افروختن، نهادن، روان شدن، برخاستن، راندن، شکستن. استفاده از 
خواننده را فرآیند ذهنی در پایان تغزل، عنصري مهم در تغییر بافت موقعیتی آن است و ذهن 

از توصیفات بیرونی در وصف معشوق، طبیعت و عناصر هستی متمرکز بر فضایل اخالقی 
ممدوح میسازد. همچنین، با توجه به مشارکین در فرآیند که در تغزل فاصله اجتماعی کمتري 
(شاعر و معشوق) دارند و یا یکی قدرتی بیشتر بر دیگري ندارد (شاعر و طبیعت) غالباً کلماتی 

است که بیانگر احساسات و عواطف فردي است؛ مانند: دانستن، دیدن، نگریستن، فاده شدهاست
خواستن. ولی در چون در تنه اصلی فاصله اجتماعی گوینده و مخاطب (شاعر و ممدوح) زیاد 

است؛ مانند: هایی که بر قدرت بیشتر یکی از دو عامل داللت دارد، استفاده شدهاست، از واژه
اي نیز در تغرالت کاربرد فرآیند رابطهدن، جستن، اضطراب داشتن، اجتناب کردن.یارستن، گزی

کامالً جنبه شخصی دارد و بر تجارب فردي شاعر داللت میکند. اما در تنه اصلی حاکی از 
هاي اخالقی جامعه خویش است بدون این که از فلسفه و عرفان خاصی توجه شاعر به ارزش

فرآیند وجودي، قهرمان اصلی موجود در تغزل رشید، معشوق پیروي کند. براساس کاربرد 
  است و قهرمان اصلی آن در تنه اصلی ممدوح که شاعر آرزومند جاودان بودشان است. 
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