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زبانشناسی قصاید مدحی رشید الدین وطواط براساس  کاربرد افعال در ساختار بررسی
  نقشگراي هلیدي

  

  f.zamani@kub.ac.ir *فاطمه زمانی

 (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: 

  واژگان کلیدي
شناسی زبان *

   نقشگرا

 یبافت موقعیت *

 آیندهاي فعلیفر *

  قصاید مدحی *

 رشید وطواط *


