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  چکیده
 تقلیـد  بسـیاري  شـاعران  را ابـر  توصـیف  در سیستانی فرخی دیوان قصیده اولین
 بکـارگیري  بـا  تـا  اسـت  بـوده  ایـن  بر نویسندگان تالش پژوهش این در .اند هکرد

 ایـن  )تغـزّل ( نخسـت  بخـش  نقشگرا ـ سیستمی یشناس زبان يها آموزه از بخشی
 )امیرمعـزي  ،دسـع  مسـعود  ،ازرقـی ( فرخی عهد به بیقر شاعر سه که ،را قصیده
 در اینکـه  بویژه ؛ندده قرار بررسی مورد ،فرخی خود سروده همراه به نموده تقلید
 تقلیـد  به معزّي و ،است معروف ادبیات عرصه در نوآوري به ازرقی ،افراد این میان

 ارائه بر عالوه تا ؛است متهم عنصري و فرخی دیوان از ـ سرقت نگوییم اگر ـ محض
 روشـن  بـه  حـدودي  تا ،صرف تقلید یا نوآوري ،خالقیت از ،عینی و علمی تحلیلی

 و دقـائق  از بسـیاري  کـه  نیست شک .شود کمک نیز موضوع این از بخشی شدن
 طریـق  از تنهـا  و عینـی  اي هشیو به توان مین را ویلیأت و هنري ،ادبی هاي ظرافت
 ،ابزارهـا  ،هـا  روش از بسـیاري  پـذیرفت  بایـد  امـا  ،کـرد  عرضـه  زبـانی  هاي تحلیل

 مــانع و کارگشاســت ادبــی متــون فهــم و درك در انهشناســ زبــان هــاي یــدگاهد
  .شود می ذوقی هاي قضاوت
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  مقدمه
 و یشناسـ  سبک مباحث در ویژه هب ادبی مطالعات در یشناس زبان يها یافته ییاکار امروزه

 کنند علمی را ادبی مطالعات تا درصددند انشناس زبان .نیست پوشیده کسی بر ادبی نقد
ـ  به و نمایند ارائه عینی و علمی معیاري ،ذوقی هاي پژوهش از بسیاري براي و  آن اي هگون
 سـایر  مطالعـه  در توانـد  مـی  یشناسـ  زبـان  کـه  بـاور  این« کالر قول به مندکنند قاعده را

 ،کـه  ایـن  نخسـت  :اسـت  بنیـادین  بیـنش  دو بـر  متکـی  باشد مفید فرهنگی يها پدیده
 از بلکـه  ،نیسـتند  مـادي  صـرفاً  رویدادهایی یا موضوعات ،فرهنگی و اجتماعی يها پدیده
 ایـن  ،کـه  ایـن  دوم ،آینـد  می حساب به نشانه اي همجموع ،رو این از و ،برخوردارند معنی

 درونـی  از اي هکشب حسب بر و نیستند خوردار بر جوهري و ذات از رویدادها و موضوعات
 ،روابـط  ایـن  بـازنمود  و بررسـی  طریـق  از )21 ـ 20 :1388 ،کـالر ( »شوند می تعریف برونی و

 و نیسـت  مدعی یشناس زبان رو هیچ به البته .کرد عرضه متن از منطقی تحلیلی توان می
   نمایــد؛ مـی  ارائــه عینـی  صــورت بـه  را ادبـی  مــتن جزئیـات  همــه کـه  باشــد توانـد  نمـی 

 طریـق  ایـن  از شاعرانه هاي کاري ریزه از وبسیاري لتخی کیفیت عاطفه، احساس، شک بی
 موضـوعات  بکـارگیري  با بیشماري مسائل و موضوعات پذیرفت باید اما نیست؛ دریافتنی

 تـر  آسان را آنها پذیرش و مطالب انتقال و هستند تبیین قابل ادبی متون در انهشناس زبان
 در تطور و متون با انس علت به گذشته پژوهشگران که را ادبی مسائل از بسیاري .کند می
 استفاده استحسانی زبان از بیشتر و علمی، زبان از کمتر آن انتقال در ولی یافتند درمی آنها
  .اند بررسی قابل تري منطفی نحو به نوین، یشناس زبان هاي آموزه از استفاده با کردند، می

 یشناسـ  زبـان  هـاي  پژوهش سیر ،صرمخت بسیار صورت به ،نخست ما ،پژوهش این در
 ـ سیسـتمی  یشناسـ  زبـان  هاي دیدگاه اساس بر سپس ،کرده مرور را بافت تا واژه از نوین

 شـاعر  سـه  که را سیستانی فرخی معروف قصاید از یکی تغزّل هلیدي آراء ویژه هب نقشگرا
 همان با و ضیعرو وزن همان با دقیقاً ـ فرخی روزگار به نزدیک تقریباً ـ فارسی زبان دیگر

 خالقیـت  و نوآوري ،تقلید میزان تا نیمک می نقد و تحلیل ،بررسی اند، هکرد تقلید موضوع
ـ  شـاعران  ایـن  از یکی که این خصوصاً ؛گردد آشکار حدودي تا هرکس  ادبیـات  در ،دمقلّ
 شـاید  .)1(اسـت  مشـهور  فرخی همین جمله از دیگران آثار سرقت به یکی و ،نوآور فارسی

 تـا  موضـوع  این دهد نشان و کند کمک نیز موضوع این تبیین به حدودي ات هشوپژ این
   .باشد داشته صحت تواند می ـ آثار تمام نه سروده این سطح در فقط البته ـ میزان چه
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 پژوهش پیشینه
 و مهـاجر  مهـران  . 1 :است گرفته انجام فارسی ادبیات در پژوهشی کار دو موضوع این در

 بـر  تنهـا  نیمـا  شـعر  چند تحلیل به گرا، نقش یشناس زبان يسو به کتاب در نبوي محمد
 هاي آموزه کاربرد :عنوان با اي مقاله در گلزاده آقا فردوس . 2 .اند پرداخته فرایند انواع اساس

 از یکی در را زمان و وجه و فرایند انواع ادبی، متون تحلیل و تجزیه در نقشگرا یشناس زبان
 رابطه کالمی تحلیل عنوان با مقاله در نویسنده همین . 3 .است کرده بررسی حافظ غزلیات

   .است پرداخته سخن لیفأت بر افعال تأثیر به ،نویسنده کالم تازگی و افعال
 
 بافت تا واژه از

 طـرح  بـا  وي ؛اسـت  خـورده  گـره  سوسـور  دو فردینـان  نـام  با نوین یشناس زبان تحوالت
 ،زبـان  همزمـانی  و درزمـانی  مطالعـه  و زبـانی  نشانه ،گفتار و زبان :نظیر جدیدي مباحث
 مطالعـات  رونـد  در اخیر بخش رسد می نظر به که ؛نهاد بنیاد دانش این در جدید فصلی
 سـاز  مسـئله  چنـدان  تمـایز  ایـن  مـا  براي« زیرا )2(است داشته تري ژرف تأثیر یشناس زبان

 علمـی  مطالعـه  روزگار آن در .بود ساز مسئله مزبور تمایز سوسور دو روزگار در اما ،نیست
 اسـت  تالشی زبان همزمانی مطالعه .)44 :1388 سـورن، ( »بود تاریخمندانه تمامی به تقریباً
 زبـان  نظـام  تعیـین  دنبـال  بـه  الًمـث  ؛نقشـمند  کلیتی منزله به زبان نظام بازسازي براي

 ردیـابی  زبـان  زمـانی  در مطالعـه  کـه  حالی در ،است نمعی زمانی مقطع هر در انگلیسی
 از دیگـر  یکـی  .)30 :1388 کـالر، ( اسـت  مختلـف  مراحـل  از گـذر  در زبـان  یتاریخ تحول

 ،دارد بیشـتري  سـازگاري  مـا  بحـث  تـاریخی  زمینـه  با و کرد مطرح سوسور که مباحثی
 بیـان  عنـوان  بـه  جملـه  و بـود  مرکز واژه زبان نظام وي نظر در .بود جمله بر کلمه اولویت
 ،مرکـزي  واژه یعنی ؛مرحله این از پس .)3(آید مین حساب به وار گزاره اي هاندیش مند قاعده

 هـاي  دیـدگاه  در کـه  شـد  واقـع  پژوهشگران توجه کانون ،کم کم بنیاد جمله هاي پژوهش
 تـوان  مـی  )4(شد گرفته نظر در اصلی واحد عنوان به جمله ،بلومفیلد لئونارد و ساپیر ادوارد
 وي دید از .گردید طرحم چامسکی نوام هاي دیدگاه در بنیاد جمله هاي پژوهش اوج گفت
 ،نتیجـه  در و آدمـی  ذهـن  ۀآیینـ  و تفکـر  بـراي  ابـزاري  بلکـه  ،نیسـت  ارتباط عامل زبان
 یشناسـ  زبـان  پـس  ؛اوسـت  ذهـن  هـاي  ویژگـی  از ییها جنبه به بردن راه براي اي هدریچ

 چامسـکی  اساسـی  اصطالح دو .)8 :1376 مهاجر،( است ذهن به رسیدن براي زبان مطالعه
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 گوینـدگان  کـه  ضمنی توانایی یا دانش :زبانی توانش .است »زبانی کنش«و »زبانی توانش«
 زبـان  بـه  اند هنشد روبرو آنها با حتی که جمالتی تا سازد می قادر را آنان و کنند می کسب

 غیـر  عوامـل  از ثرأمتـ  و ارتباط حیطه در زبانی کنش که حالی در )82 :1382 کالر،( بیاورند
 زبـانی  توانش بررسی یشناس زبان کار چامسکی نظر از .ستا اجتماعی عوامل نظیر زبانی
 تحلیـل  و بررسـی  واحـد  عنـوان  بـه  مـتن  ـ جملـه  بـه  توجـه  ـ مرحلـه  ایـن  از پـس  .است
 لـشامـ  ـ نـآستی )5(»ارـگفت لـعم هـنظری « هاـسال این در شاید .گرفت قرار یاسـشن زبان

 یاکوبسـن  ارتبـاطی  نظریه و سرل و ـ يتأثیر کنش )3 غیربیانی کنش )2 بیانی کنش )1
 اعتقادات شامل انهشناس کاربرد نگرش .دکر هموارتر را زبان انهشناس کاربرد هاي نگرش راه

 در آنچـه  ؛اسـت  اطالعات تبدل براي زبان استفاده چگونگی و جمله از وي درك ،سخنگو
 هـاي  هدیـدگا  طـرح  بـا  .اسـت  کـالم  بافـت  در جملـه  معنـاي  ،اسـت  مهم یشناس کاربرد
 ...و مارتینـه  ،بنونیسـت  چـون  افـرادي  آثـار  و بینشـی  چنین چارچوب در انهشناس کاربرد

 چـه  ـ کـالم  بافـت  ،رویکرد این در .گرفت شکل سیستمی ـ نقشگرا یشناس زبان چارچوب
 نقش ارجاع با زبانی عنصر هر عبارتی به ؛است توجه کانون ـ خارج جهان بافت چه ،زبانی

 از بخشی زبان تاًنهای چامسکیایی دیدگاه در اگر .شود می داده توضیح ،سیستم کل در آن
 کـه  است اجتماعی زندگی محصول زبان فرث امثال نظر در .شد می محسوب روانشناسی

 در »بافـت  در نقـش « و معنـا  او نظـر  در .اسـت  شده ریزي طرح اجتماعی تعامل منظور به
 از عبارتنـد  ددارنـ  وجـود  بافـت  ایـن  در که چیزهایی .است یکی آن مفهوم ینتر هگسترد
 ،سـورن ( اسـت  جریـان  در آنچـه  و گویند می آنان آنچه ،کننده شرکت هاي انسان یا انسان
 وي نـام  با سیستمی ـ نقشگرا یشناس زبان گویی که صاحبنظرانی از یکی .)84 ـ 82 :1388
 دقـت  براي بسیاري هاي کوشش میالدي شصت دهه از .است هلیدي ،است خورده پیوند

 بـود  سیسـتمی  یشناس زبان چوبرچا در تنها اما ،گرفت صورت بافت مفهوم به بخشیدن
 تـرین  بـزرگ  از یکـی  .شـد  برداشـته  موجـود  خـالء  کـردن  پـر  بـراي  بلنـدي  هاي گام که

 امـر  ایـن  دربـاره  اي هیکپارچـ  و نظامند برداشت توانست که بود این هلیدي هاي موفقیت
 صـورت  مشارکین که زبانی هاي گزینش در موقعیت خاص يها جنبه چگونه که کند ارائه
 اصـطالح  از مفهـوم  ایـن  تبیـین  براي هلیدي )25 :1376 مهاجر،( یابد می بازتاب ،دهند می

 صـورت  بـه  ،مختلـف  هـاي  دیـدگاه  سیر و روند گفت توان می اینجا تا .گرفت بهره »نقش«
   :است شرح بدین ،اجمال
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  .سیستم و بافت در نقش ←یشناس کاربرد←متن ←جمله ←واژه
 سـاخت  ،اندیشگانی ساخت بافتار ،متن مانند مفاهیمی تبیین ضمن ،پژوهش این در

 آغـازین  بخش یا تشبیب ،نقشگرا ـ سیستمی یشناس زبان در ...و متنی ساخت ،بینافردي
 ،فراینـد  انـواع  اسـاس  بـر  انـد،  هشد سروده یکدیگر از تقلید به که را فارسی قصیده چهار

 تـا  نـیم ک مـی  مقایسـه  هلیـدي  دیـدگاه  طبـق  ...و کنشگرها ،پیرامونی عناصر ،مشارکین
   .گردد تبیین سرایندگان تقلید یا خالقیت میزان عینی صورت به
  

 مفاهیم
 کـل  در آن نقـش  بـه  توجـه  بـا  را زبانی عنصر هر هلیدي ،شد اشاره تر پیش که همانطور

 اجتمـاعی  رخدادي آن مفهوم ینتر هگسترد در نیز متن .گیرد می نظر در سیستم یا متن
 عبـارت  هـر  حسـن  و هلیدي .است شده داده شرح اجتماعی انفعاالت و فعل محصول یا

 .دانند می متن ،دهد تشکیل را منسجم کلی که اي، هانداز و طول هر با ،مکتوب یا ملفوظ
 ایـن  کـه  ؛کننـد  می استفاده بافتار اصطالح از ،متن غیر از متن کردن مشخص براي آنان

 ـ 23 ،2007 اگینـز، ( نمایـد  مـی  متمـایز  متن غیر از را آن و بخشد می انسجام متن به بافتار
 بـه  توجـه  بـا  زبان ،سیستمی ـ نقشگرا یشناس زبان در شد اشاره تر پیش که همانطور .)24

 و هـا  نظریـه  ،نقشـگرا  یشناسـ  زبـان  لحاظ همین به .شود می تبیین اش اجتماعی کارکرد
 توضـیح  اجتمـاعی  رفتـاري  چونان را زبان کارکرد که گیرد می بر در را متنوعی الگوهاي

 در زبـان  کارکردهـاي  و هـا  نقـش  توصـیف  ،نتیجـه  در )255 ـ260 :1991 جا، اي( دهند می
 ،خـاص  طـور  بـه  مـتن  وهر ،عام طور به زبان که است معناهایی توصیف ،واقع در ،جامعه

 نزبـا  بـراي  نقش فرا سه هلیدي منظور همین به .)26 :1376 مهاجر،( باشد داشته تواند می
   :گیرد می نظر در
 
 اندیشگانی فرانقش .1

 جهـان  از هایمـان  دریافـت  کننده بیان ،شود می نامیده نیز تجربی فرانقش که فرایند این
 بـازگو  را اتمـان تأثیر و احساسـات  ،اعتقادات فرایندي چنین در .است درون عالم و خارج

 به ارجاع براي است نابعیم حاوي زبان ،تجربی نقش منظر از« .)312 :2002 هلیدي،( کنیم می
 یـا  و یکـدیگر  بـر  عناصـر  آن تأثیر و پیوند چگونگی و جهان در موجود مصداقهاي و عناصر



  بیستم شماره ،یفارس اتیادب و زبان پژوهش/  74

 مـنعکس  زبان الیه، ترین سطحی و ترین ساده در راستا این در .یکدیگر با آنها ارتباط حداقل
 اشـیا  ،)فعل( تداف می اتفاق دارد آنچه شامل تواند می که است جهان درباره ما دیدگاه کننده

 چگونگی جزئیات دهنده نشان یا و )صفت( شود داده نسبت چیزي اسمی به یا باشد )اسامی(
   .)3 :1384 آقاگلزاده،( »)قیود( باشد خاصی حالت یا مکان زمان، در حوادث

  
 فردي بینا فرانقش .2
 نطـرفی  ،عبـارتی  بـه  یـا  شـنونده  و گوینـده  میان متقابل کنش و تعامل فرانقش این در

 يها نقش میان از اش شنونده و خود براي تواند می گوینده اینجا در .است نظر در ،ارتباط
 و پـذیرش  یـا  پاسـخ  ،پیشنهاد ،اطالعات دادن :بزند انتخاب به دست اجتماعی ارتباطات

 نقـش  قسـمت  این در )80 :2002 هلیدي،( گیرند می قرار بخش این در خدمات و کاال ارائه
 زمـان  )امـري  وجـه  و پرسشـی  و خبـري  :اخباري( فعل وجه ،خاطبم و شنونده ،گوینده

   .شود می بررسی و تحلیل )وجهی و ربطی( ادات )...و حال ،گذشته( فعل
 
 متنی فرانقش .3
 بکـار  واقـع  جهـان  از ما دریافت بیان و انتقال براي یا زبان شد اشاره پیشین نقش دو در
 بـا  ،دیگـر  سـاختی  در ایـن  بر عالوه ؛رددا تعاملی جنبه اجتماعی هاي کنش در یا رود می

 عوامـل  و اطالعـاتی  سـاخت  ،خبـري  ـ مبتـدا  سـاخت  :مانند ساختاري عوامل از استفاده
 پیــام ،واژگــانی وانســجام ربــط ادات ،جــایگزینی و حــذف ،ارجــاع :نظیــر غیرســاختاري

 متنـی  فـرانقش  فـرانقش،  ایـن  )6(یابـد  می ارتباط موقعیتی بافت با و شود می سازماندهی
  .شود می نامیده
 ،فراینـدها  مشارکین ـ آن فرایندهاي انواع ،اندیشگانی نقش فرا بر کیدأت با ما اینجا در
 مقایسه ،بررسی ،است ،تاریخی ترتیب به ،را زیر قصاید تشبیب چهار ...و پیرامونی عناصر

   :کنیم می تحلیل و
ــد  .1 ــون برآم ــري پیلگ ــون زروي اب ــا نیلگ    دری

  

  شیدا بیدالن طبع چو گردان عاشقان چوراي  
  

  آسـوده  آب میـان  سـیالبی  گشته گردان چو  .2
  

ــوگردان   ــاد چ ــدگردي گردب ــره تن ــدر تی   وا ان
  

  بـر  گشـت  گـردان  و بگسسـت  زهم و ببارید  .3
  

  صحرا آبگون میان پراکنده پیالن چو گردون  
  

  چینــی برآیینــه زنگاراســت گــرد گفتــی تــو  .4
  

  دیبـا  گون پیروزه بر سنجابست موي توگفتی  
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  گـردش  شـده  انـدر  رنـگ  سبز مرغزار بسان  .5
  

  خضـرا  گنبـد  روي کرده ملون ساعت یک به  
  

  رویـش  بر و سبزي از دریاست آسمان توگفتی  .6
  

  عنقـا  بچگـان  ناگـه  اسـت  آورده اندر پرواز به  
  

  روشن گهی تاري گهی گردون بر از رفت همی  .7
  

  ناپیـدا  خورشـید  گـه  و پیـدا  آسـمان  گه وزو  
  

  پیــروزه لــوح بـر  زده ســوهان دنچنــ بسـان   .8
  

  مینــا  صــفحه  بــر بیختــه  عبیــر  بکــردار  
  

  ناگـه  زنی اندر روي به کآبش آتشی دودین چو  .9
  

  بینـا  شـود  دلبـر  دیـدن  کـز  بیدلی چشم چو  
  

  شـد  و گشـت  مغبـر  رنگـش  از روشن هواي  .10
  

  واال خسـرو  زتیـغ  کشـته  کـافر  جان چو تیره  
  

  )1 :1388 فرخی،(      
       :ازرقی

  دریا نیلگون روي ز ساعت هر اینکه است جرم هچ  .1
  

  خضـرا  گنبـد  پـیش  به بندد سایبان را زمین  
  

  پسـتی  در آب چشـمش  به باشد بود باال در چو  .2
  

  بـاال  بر دود کامش به باشد بود پستی در چو  
  

  گـردون  گوشـه  بـر  شـود  دریـا  دامـن  از گهی  .3
  

دریـا  دامـن  زي رود گـردون  گوشـه  از گهی    
 

  کلـه  زنـد  بـر  دریـا  بـه  گردون گردش از گهی  .4
  

  کمـرا  برزنـد  گـردون  به دریا جنبش از گهی  
  

  روشـن  اختـر  پـر  کـران  خیـزد  بر کردار فلک  .5
  

  لؤلـؤءالال  پـر  میـان  جوشـد  بـر  کردار صدف  
  

  گــوهر چنبــري زچــرخ پهنــا، آســمان زمــوج  .6
  

  پهنـا  آسـمان  زمـوج  گـوهر،  چنبـري  زچـرخ   
  

ــه  .7 ــاران قطــره جــاي ب ــوا ب ــد اورا ه ــؤ ده   لؤل
  

  مینـا  دهـد  را او زمـین  مکنون لؤلؤ عرض به  

  

ــده بســان گــردد او چهــر از هــوا  .8   شــاهین دی
  

ــین   ــینه گرددبســان او اشــک از زم ــا س   عنق
  

  غـارت  برزنـد  دریـا  بـه  انگیـزد  بـر  را سپاهش  .9
  

  غوغـا  کنـد  بـر  گردون به بپیوندد را مصافش  

  

ــارت آن از  .10 ــد غ ــد پدی ــوا آی ــر را ه ــؤ افس   لؤل
  

  دیبـا  ةصـدر  را زمـین  بپوشاند غوغا ینا از و  
  

  گـردون  پیکـر  بعینـه  چهـرش  از گردد معنبر  .11
  

  صـحرا  جامـه  لؤلـؤ  به چشمش از گردد منور  
  

  وامـق  دیـده  بسـان  گـردون  او از گریـد  همی  .12
  

  عـذرا  چهـره  بسـان  صـحرا  او از خندد همی  
  

  بخـش  گوهر شاه دست چو برافشاند گوهر گهی  .13
  

  هیجـا  در شـاه  تیـغ  چـو  برانگیزد آتش گهی  
  

   نـوروزي  رسم بر همی سازد خدمتی گویی تو  .14
  

ــکل   ــؤء زش ــان، لؤل ــش عم ــد زنق ــنعا ةدی   ص
  

  )1 :1336 ازرقی،(      
       :سلمان سعد مسعود

ــپاه  .1 ــر س ــانی اب ــا ز نیس ــت دری ــر رف ــحرا ب   ص
  

  دریـــا از بـــرد صـــحرا بـــه الال لؤلـــؤ نثـــار  
  

  هشاهنشـ  شبدیز سم انگیزد بر کش گردي چو  .2
  

ــز روي ز   ــرا مرک ــه غب ــد روي ب ــرا گنب   خض
  

  شـکلش  هـوا  بـر  مسـطح  دودي ماننـده  گهی  .3
  

ــی   ــده گه ــوهی مانن ــق ک ــته معل ــدروا گش   ان
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  نیسـانی  ابـر  از بوستان و باغ گشت گردون چو  .4
  

  زهـرا  زهـره  بسـان  تابـد  همـی  گلـبن  از گل  
  

  عـالم  همه در پر زآن و گیتی شد مشک پر این از  .5
  

  صحرا شد نو پر وزآن عالم شد بوي پر این از  
  

  هـم  بـر  هوا اندر سیم ساده تخته تخته چون گهی  .6
  

  باال بر است کافور سوده توده توده چون گهی  
  

  کنـده  فـرو  سـر  از لگـام  خنگـی  ماننـده  گهی  .7
  

ــدر تازنــده شــده     خضــرا و خــرم مرغــزاري ان
  

  رخشـنده  تیـغ  نـور  چو درخشنده برقش گهی  .8
  

  بیدا در شرزه شیر چو خروشنده رعدش گهی  
  

  کحلـی  چـادر  در هـوا  نیلـی  سـندس  در فلک  .9
  

  خضـرا  حلـه  انـدر  کـه  زنگاري فرش در زمین  
  

  اخضـر  شد زرد باغ و سیراب شد خشک زمین  .10
  

  برنـا  شـد  پیـر  جهـان  روشـن  شد تیره هواي  
  

  مینـاگون  فرش هزاران سبزه از تو بینی کنون  .11
  

  ادیبــ کلـه  هـزاران  گلــبن تـواز  بینـی  کنـون   
  

  رومـی  دیبه رنگ به مهرویان روي چون زمین  .12
  

  سـارا  عنبـر  بـوي  بـه  دلجویان زلف چون هوا  
  

  گلـرخ  دلبـر  روي چو خندان شد الله پستی ز  .13
  

  شــیدا عاشــق بســان گریــان شــد ابــر بــاال ز  
  

    مشرق خسرو خلق چو گیتی شد الله زخندان  .14
  

  دنیـا  خسـرو  طبـع  چـو  دنیـا  شد ابر زگریان  
  

  )21 ـ 22 :1362 ،سعد سعودم(      
       :معزي امیر

  دریــا ســاجگون زروي ابــري ســاجگون برآمــد  .1
  

  خضــرا  قبــه  نقــاب  خــاکی  مرکــز  بخــار   
  

  سیمابی است دشت در که گویی هم به پیوندد چو  .2
  

  دریـا  بـر  اسـت  کشتی مگر گویی بگسلد هم از چو  
  

  مفـرش  گون پیروزه بر است مشک خرمن چون گهی  .3
  

  صحرا زنگارگون بر است ریگ ودهت چون گهی  
  

  نـرگس  پـر  بـاغ  میـان  نیلـوفر  شاخ چون گهی  .4
  

  مینـا  پـر  کـوه  فـراز  خاکسـتر  تل چون گهی  
  

  هـامون  بـر  چـه  کوه بر چه آید بار کافور گهی  .5
  

  خـارا  بـر  چه خارو بر چه آید فشان لؤلؤ گهی  
  

  حــایر عــاملی چــون پــود پراکنــدن لولــو گــه  .6
  

  شـیدا  عـاقلی  چـون  بـود  پاشـیدن  کافور گه  
  

  نقـره  تختـه  پـر  شـود  جیحـون  ساعتی هر ازو  .7
  

ــر وزو   ــاعتی ه ــا س ــود دری ــر ش ــؤ پ   الال لؤل
  

  پسـتی  از گـوهر  بـرآرد  بـاال  سـوي  بگراید چو  .8
  

  بـاال  از گـوهر  فشـاند  پستی سوي آید باز چو  
  

  ي کشتی در باد با گهی بیعت در خاك با گهی  .9
  

  رواانـد  آتـش  بـا  گهی صحبت در آب با گهی  
  

  در دامـن  زیـر  بپوشـد  را رخشان خورشید کجا  .10
  

  بیضـا  یـد  پوشـد  همی اهریمن که ماند بدان  
  

  تابـد  بـرون  او زیـر  خورشـید  چشـمه  نـور  چو  .11
  

  ترسـا  جامـه  زیـر  اسـت  قنـدیل  نور گویی تو  
  

ــد  .12 ــره نمای ــان و تی ــیم ز گری ــاد ب ــوروزي ب   ن
  

  واال خواجـه  بـیم  ز دولـت  دشـمن  چشم چو  
  

  )23 ـ 24 :1386 ،معزي امیر(      
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 آن انواع و فرایند
 .وجـودي  یـا  گفتاري ،احساسی حالت یک ،کنش یک ،داد رخ یک بر است ناظر :فرایند

 معانیشـان  تناسب به و شوند می بندي دسته هگرو شش در معناهایشان لحاظ به فرایندها
 هـر  توضیح ضمن جااین در .)39 ـ 40: 1376، مهاجر( »گیرند می خود به را اي هویژ مشارکین

  :کنیم می تحلیل و بررسی آنها اساس بر را مذکور قصاید ،فرایند
 یـا  گیـرد  مـی  شکل رخدادي یا انجام عملی آن طی که است فرایندي :مادي فرایند

 الزم ،فعـل  کـه  این اساس بر مشارکین تعداد ،فرایند این در .شود واقع تأثیر تحت چیزي
 »کنشـگر « یعنـی  ،مشـارك  یـک  بـا  تنها باشد الزم علف اگر ،است متغیر ،باشد متعدي یا

 نیـز  »پـذیر  کـنش « نـام  به دیگري عنصر ،باشد متعدي فعل اگر »دویدن« مانند ،مواجهیم

  .)216 ـ 215 :2002اگینز( »کردن آزمایش« مانند .شود می فرایند وارد

 یـا  عمـل  دربـاره  اینجـا  در .اسـت  متفاوت مادي فرایند با فرایند این :ذهنی فرایند
 .است ادراکات و احساسات ،افکار مورد در سخن بلکه ،گوییم مین سخن فیزیکی رخدادي

 ،کنـد  می ادراك یا اندیشد می ،کند می فکر که مشارکی :دارد مشارك دو لزوما فرایند این
 را آن هلیـدي  کـه  گـردد  مـی  ادرك یـا  احساس ،درك آنچه ؛شود می نامیده »مدرك« که

  .)233 ـ 225 ،همان( است نامیده »پدیده«

 بـودن  فعـل  طریـق  از هـا  پدیـده  بین رابطه و هستی بر فرایند این :اي هرابط فرایند
 یـا  چیـزي  به را خصوصیتی یا ویژگی اي، هرابط فرایند که آنجا از )239 :همان( دارد داللت
   .گویند می »وجودي فرایند« آن به ،دهد می نسبت اي هپدید
 را حامـل  بـه  منتسـب  ویژگی و حامل باشد اشتهد اي هویژ خصوصیت که چیزي یا کسی

   .)1384 :14 آقاگلزاده،( گویند می محمول
 ...و کـردن  اظهـار  ،کـردن  بیـان  ،گفـتن  :ماننـد  افعـالی  با فرایند این :کالمی فرایند

 آنکـه  ،»گوینـده « گویـد  می چیزي آنکه :هستیم رو روبه مشارك سه با فرایند این در .دارد سروکار

  .)2002 :239 اگینز،( »گفته« شود می گفته که پیامی و »مخاطب« شود می واقع خطاب مورد

 خزیـدن،  خوابیـدن،  :مانند روانی و فیزیکی رفتارهاي دربرگیرنده فرایند این :رفتاري فرایند
   .)233 :همان( دارد »رفتارگر« نام به مشارك یک فرایند این .است ...و زدن لبخند کردن، سرفه
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 سـخن  )آن عـدم  یـا  و( اي هپدید هستی یا موجودیت از رایندف این :وجودي فرایند
 ایـن  مشارك .است »بودن« فعل الًمعمو است فرایند این حاوي که بندهایی فعل .گوید می

  .)1376 :46 مهاجر،( شود می نامیده »موجود« فرایند
 .گردیـده  ترسـیم  مذکور فرایندهاي اساس بر ،بحث مورد قصاید تحلیلی جدول اینجا در
 بیـت  شـماره  ،ستون یک در ،شده تدوین هرقصیده براي مجزا طور به که ،جداول این در
   .است آمده ها فرایند تعداد و انواع دیگر ستون در و
  

 فرخی قصیده در فرایند انواع ازرقی قصیده در فرایند انواع
 بیت شماره فرایند انواع بیت شماره فرایند انواع

 1 )2( اي رابطه )1( مادي 1 )1( اي رابطه )1( مادي
 2 )2( اي رابطه 2 )4( اي رابطه

 3 )1( اي ربطه )2( مادي 3 )2( مادي
 4 )2( اي رابطه )2( کالمی 4 )2( مادي
 5 )1( اي رابطه )1( مادي 5 )2( مادي
 6 )1( کالمی )1( اي رابطه )1( مادي 6 )4( اي رابطه

 7 )2( اي رابطه )1( مادي 7 )2( مادي
 8 )2( اي رابطه 8 )2( اي رابطه

 9 )2( اي رابطه )2( مادي 9 )4( مادي
 10 )2( اي رابطه 10 )2( مادي
 11  11 )2( مادي
 12  12 )2( رفتاري
 13  13 )2( مادي

 14  14 )1( کالمی )1( مادي
 اي رابطه )20( مادي

 )1( کالمی )11(
 )2( رفتاري

 مجموع
)34( 

 کالمی )17( اي رابطه )8( مادي
)3( 

 موعمج
)28( 
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 سعد مسعود قصیده در فرایند انواع معزي امیر قصیده در فرایند انواع
 بیت شماره فرایند انواع بیت شماره فرایند انواع

 1 )2( مادي 1 )2( اي رابطه )1( مادي
 2 )1( مادي 2 )2( کالمی )2( مادي

 3 )2( اي رابطه 3 )2( اي رابطه
 4 )1( اي رابطه )1( مادي 4 )2( اي رابطه

 5 )4( اي رابطه 5 )2( مادي
 6 )2( اي رابطه 6 )2( اي رابطه
 7 )2( مادي 7 )2( اي رابطه

 8 )2( اي رابطه 8 )4( مادي
 9 )4( اي رابطه 9 )4( اي رابطه

 10 )4( اي رابطه 10 )2( مادي
 )1( اي رابطه )1( مادي

 )1( کالمی
 11 )2( ذهنی 11

 12 )2( اي رابطه 12 )1( مادي
 13 )2( اي رابطه 13 
 14 )2( اي رابطه 14 

 )17( اي رابطه )13( مادي
 )3( کالمی

 )33( مجموع
 )25( اي رابطه )6( مادي

 )2( ذهنی
 مجموع

)33( 
 
 هفـت  و بیسـت  مجموع از .اند هشد نظرگرفته در نیز محذوف فرایندهاي ،فوق جداول در

 فقـره  یـازده  تعداد این از که است اي هرابط فرایند هفده ،فرخی قصیده در موجود فرایند
 يهـا  گونـه  ،قصیدهاز  بخش این در باید که دهد می نشان فرایند این غلبه .است محذوف

 از ؛باشـد  غالـب  ـ شـود  مـی  پرداختـه  آنهـا  به دیگر جداول در که ـ »وصفی« یا »شناسایی«
 از عرشـا  کـه  اسـت  امـر  ایـن  بیانگر که شود مین دیده ذهنی فرایند ،بخش این در طرفی
ـ  بایـد  مـتن  دریافـت  بنـابراین  ،نبرده سود است ...و احساس ،اندیشه بر دال که افعالی  هب

 ایـن  در .باشد نداشته وجود آن در ،باشد تفسیر نیازمند که ابهامی و پذیرد انجام سهولت
 فراینـدهاي  بـه  مربـوط  افعـال  همچنـین  اسـت  کالمـی  فرایند به مربوط فعل دو قسمت
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 اي هرابطـ  فراینـد  اساس بر فرایندها توزیع .شود مین دیده اینجا رد نیز رفتاري و وجودي
 بـا  امـر  این ؛نیست خالی فرایندي چنین از بیتی هیچ که معنی بدین ؛است گرفته شکل
  .است منطبق کامالً قصیده وصفی گونه

 ،شـش  بیـت  در تنهـا  ،تغـزّل  ایـن  در ؛است دیگر اي هگون به شرایط ازرقی قصیده در
 بـا  غلبـه  اینجادر ،بحث مورد قصاید دیگر خالف بر و است محذوف اي هابطر فرایند چهار

 نشـان  امـر  ایـن  .برخوردارنـد  ینـد افر این از ابیات اکثر که اي هگون به ؛است مادي فرایند
 در اعمـالی  یـا  عمـل  نیـز  و مـواجهیم  کنشگر با ابیات عمده در ازرقی سروده در دهد می

 فراینـد  از که است شاعري تنها ازرقی ،مذکور اشعار میان در ،آن بر عالوه ؛اند وقوع شرف
 فراینـد  .اسـت  نزدیـک  مادي فرایند به هم فرایند این که است کرده استفاده نیز رفتاري

 کـه  اسـت  معنـی  بـدان  ایـن  ؛گیرد میدربر را موجود فرایندهاي دوسوم ،رفتاري و مادي
 از و دارد کیـد أت ،وصـف  دماننـ  ،دیگـر  يها جنبه از بیش آن تأثیر و رخداد وقوع بر شاعر
 نبـود  ؛ببخشـد  عینیـت  بیشـتر  ،وقوع شرف در رخداد به کند می تالش فرایند این طریق
 ندارد احتیاج خاصی ذهنی ویلأت و تفسیر به سروده که است این نمبی نیز ذهنی فرایند

 ،مـذکور  شاعران میان در ،ازرقی شود می مالحظه که همانطور .اند صریح و روشن معانی و
 .است ازرقی مقابل نقطه ،سعد مسعود رسد می نظر امابه .است برده سود فرایندها اکثر زا

 بـر  وي فراینـدهاي  ساختار اما ؛است یکی ازرقی فرایندهاي با تقریباً او فرایندهاي تعداد
 اي هرابطـ  فرایند آنها سوم دو از بیش که اي هگون به ؛است شده بنا اي هرابط فرایند اساس
 وصـفی  نـوع  از فرایندها این بیشتر و برخوردارند اي هرابط فرایند دو از ابیات اکثر و است
 فراینـد  از بخش این در که است کسی تنها ،شاعر چهار این میان در ،سعد مسعود .است

 مـا  ؛شود می دیده فرخی فرایندهاي همان ،معزي امیر درسروده .است جسته سود ذهنی
 در معـزي  الگوي :است مبرهن بسیار ،نتایج اما ،دهیم ارائه داوري پیش هیچ خواهیم مین

 فراینـد  هفـده  از فرخـی  ماننـد  یعنـی  ؛اسـت  یکی فرخی با کالمی و اي هرابط فرایندهاي
 از بـیش  وي مـادي  فراینـدهاي  تنهـا  و اسـت  کرده استفاده کالمی فرایند سه و اي هرابط

 دیـده  فرخی فرایندي يالگو همان دقیقاً ابیات از بسیاري در که این جالب ؛است فرخی
 وجـودي  و ذهنـی  ،رفتـاري  :فراینـد  سـه  از فرخـی  هماننـد  وي .اول بیت مانند :شود می

 .کننـد  عرضـه  بـه  باره این در ملیأت درخور نتایج دیگر جداول شاید .است نکرده استفاده
 در ؛اسـت  متفـاوت  دیگـران  با ازرقی سروده در فرایندها ساخت گفت توان می مجموع در
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 اسـت  حاکم مادي فرایند ازرقی سروده در ،دارد تسلط نادیگر تشبیب بر اي هبطرا فرایند
 بیشـتري  فراینـدهاي  از ازرقـی  طرفـی  از .دهـد  می متن به بیشتري عینیت مسئله این و

 در ،سـعد  مسـعود  شـعر  در نمونه دو جز ،ذهنی فرایند .است برده سود دیگران به نسبت
 شاعران سرودها همه در که است معنی بدین تهنک این ،است نرفته بکار دیگر يها سروده
   .شود عرضه مخاطب به ویلیتأ و ابهام هیچ بدون ،معنی تا آنند درپی

 
 افعال وجه و زمان بررسی

 ایـن  از .اسـت  رفتـه  بکـار  ورابطـه  فعل هشت و بیست ،فرخی قصیده شده یاد بخش در
 یـک  در زمـان  .وندشـ  مـی  دریافت متنی قرینه به که است محذوف جمله ده فعل ،تعداد
 و نقلـی  ماضی )مورد یک 6 بیت و مورد دو 5بیت( مورد سه ،ساده مضارع )6 بیت( مورد
 گذشته ،قصیده بخش این بر حاکم زمان عبارتی به ؛است ساده گذشته ،ابیات سایر زمان
 گـزارش  بـه  آن از پـس  شاعر و پیوسته وقوع به دور چندان نه ۀگذشت در اي هحادث .است
 طـول  در فرایند این اند، هگذشت در عملی اتمام و آغاز نشانگر ،افعال ؛است تهپرداخ واقعه
 بـه  توجـه  بـا  ـ ادبی متن براي زمانی چنین گفت بتوان شاید ؛است نداشته استمرار ،زمان
 و ازکیفیـات  ،توصـیفی  سـاختارهاي  علـت  بـه  فارسـی  قصیده اول بخش که موضوع این

 دوسـت  مخاطـب  و خواننـده  زیـرا  نیست سبمنا ـ برخورداراست بسیاري ادبی مختصات
 زمـان  ؛ندک تصور عمل انجام لحظه در را خویش هرلحظه و کند مشارکت فرایند در دارد

 ،بخـش  ایـن  افعـال  تمـام  در افعـال  وجه .کند می حاصل راکمتر مقصودي چنین گذشته
 قصـیده  تشـبیب  در زمـان  .اسـت  قسـمت  ایـن  با متناسب کامالً وجه این .است اخباري

 کـرده  دگرگون مضارع زمان به را فرخی شعر گذشته زمان وي .است ساده مضارع ،یازرق
ـ  ،ابیات درهمه .هستند پیشوندي افعال 13و9 ،5 ،4ابیاتافعال  در .است  ،)6(بیـت  جـز  هب
 زمـان  ،آمـد  تـر  پیش که همانطور ،است اخباري نیز افعال همه وجه .است شده ذکر فعل
 مقطع به محدود )1« افعال این زیرا است تر مناسب یادب متون براي آینده و مضارع ،حال

 مـورد  حـاالت  و اعمال و حوادث )2 .هستند زمان در شناور و سیال بلکه ،نیستند خاصی
 کـه  وقـایعی  و حـوادث  چنـین  )3 .گیرند می خود به ابدي و دائمی جنبه ،نویسنده بحث

 در اي هخواننـد  هـر  ،یگرد سخن به .ندارند زمانی لحاظ به ثابتی آغاز نقطه هستند دائمی
 قـرار  نویسـنده  خطـاب  مـورد  ،بشـنود  یـا  بخوانـد  را ادبـی  قطعـه  آن زمان از مقطعی هر
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 در ازرقی بنابراین .)1384 :18 آقاگلزاده،( »است هایی کنش چنین آغاز لحظه آن و گیرد می
 امـا  .اسـت  دهکر فراهم هرزمانی در را خواننده مشارکت زمینه ،قصیدهاز  بخش این طول

 ادامـه  7 بیـت  تـا  زمان این و کند می آغاز گذشته زمان با را قصیده تشبیب سعد سعودم
 و یابـد  مـی  تـداوم  13 بیـت  تـا  و شـود  می دگرگون ساده مضارع به زمان 7 بیت از ؛دارد

 بخـش  ایـن  در زمان ،عبارتی به .شود می تبدیل گذشته به زمان 14و13 ابیات در مجدداً
 گذشـته  زمان اما ؛است ازرقی و فرخی قصیده در زمان از تلفیقی ،سعد مسعود قصیدهاز 
 .پـذیرد  مـی  پایـان  و شود می آغاز زمان این با قصیده اینکه بویژه ؛است سلطم قصیده در

 نیـز  اینجـا  در .شـوند  می دریافت متنی قرینه به که است محذوف فعل ده ،سروده دراین
 مشارکت میزان تقلیل موجب مرا همین و کند می تصور فرایند براي پایانی و شروع نقطه

 اخبـاري  ،پیشـین  شاعر دو مانند نیز سعد مسعود سروده در حاکم وجه .شود می مخاطب
 شـعر  فعـل  باهمـان  امیرمعـزي  قصـیده  .اسـت  موضوع و متن مناسب ،وجه این که است

 سـاختار  همـان  دقیقـاً  شـعر  این اول بیت در فعل ساختار عبارتی به ،شود می آغاز فرخی
 افعـال  سـایر  زمان .است محذوف فعل دو با پیشوندي ماضی فعل یک یعنی ؛فرخی شعر

 اخبـاري  افعـال  همـه  وجه .است شده حذف قرینه به فعل ،مورد 8 در .است ساده مضارع
 ایـن  سراسـر  در ازرقـی  کـه  را زمـانی  رسـد  می نظر به ،فعل وجه و زمان به باتوجه .است

 در زمـان  زیـرا  اسـت  مخاطـب  ارکتمشـ  و موضوع ،متن متناسب کامالً ،برگزیده قسمت
 تقلیـل  خواننـده  مشـارکت  امکـان  و یافته پایان ،عمل گویا و است گذشته فرخی سروده
 گذشـته  زمـان  ولی کرده تلفیق را مضارع و گذشته زمان دو نیز سعد مسعود ،است یافته

 فرخـی  تـابع  عمـدتاً  ،زمان بکارگیري در سعد مسعود رسد می نظر به .است حاکم شعر بر
 وجـه  همـان  همگـان  ،فعـل  وجـه  نظـر  از .اسـت  کرده پیروي ازرقی از معزي امیر و دهبو

   .است موضوع با منطبق که اند هکرد استفاده را فرخی اخباري
  

 پذیر کنش و کنشگر
 داللـت  چیزي کردن ثرأمت یا رخداد ،فعل وقوع بر مادي فرایند آمد تر پیش که همانطور

 فراینـد  فعـل  اگر که معنی بدین ؛متفاوتند ،فعل وعن حسب بر فرایند این مشارکان .دارد
 بـیش  ،باشد متعدي فعل اگر ولی بود خواهیم مشارك یک شاهد تنها ـ باشد الزم ،مادي

 توانـد  مـی  ،عمومـاً  ،فراینـد  ایـن  ،چارچوب این در« .دارد حضور فرایند در مشارك یک از
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 حضـور  گـرو  در فعل که عنصري یعنی »کنشگر« )1 :باشد اصلی مشارك دو یا یک داراي
 :42 مهـاجر، ( »شـود  مـی  واقـع  آن بـر  کنشـگر  طریق از کنش که »پذیر کنش« )2 .است آن

 »پـذیر  کـنش «و »کنشگر« شرکت میزان حسب بر ،بحث مورد اشعار ،زیر جداول در .)1376
   :اند هشد بررسی

  
 فرخی ازرقی

 کنشگر پذیر کنش کنشگر پذیر کنش
 زمین
 کلِّه
 کمرا
 لؤلؤ
 مینا

 هشسپا
 دریا
 هوا

 زمین
 مصاف

 دیبا صدره
 گوهر
 آتش

 خدمت

 بارمحذوف14 که( جرم
  )است
 هوا

 زمین
 افسرلؤلؤ

 پیکرگردون
 صحرا جامه

 خضرا گنبد
 بچگان

 نیز بار 4 که( ابر
  )است محذوف

 عنقا تو

             
 سعد مسعود امیرمعزي

 کنشگر پذیر کنش کنشگر پذیر کنش
  )بار2( گوهر

 خورشیدرخشان
 بضاید

  )بار11( ساجگون ابر
 اهریمن

 خورشید نورچشمه

 الال لؤلؤ نثار
 گرد

  )بار2( نیسانی ابر سپاه
 شبدیزشاهنشه سم

 گل
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 کمتـرین  سـعد  مسـعود  سروده در مادي فرایند شد مالحظه ،فرایند انواع تحلیل در الًقب
 و نکتـه  یـن ا بـه  توجـه  بـا  .دهد می نشان را فراوانی بیشترین ازرقی سروده در و ،فراوانی

 از اینکـه  بر عالوه ازرقی یابیم می در ،هاپذیر کنش و کنشگرها تحلیل هاي جدول در دقت
 وي ،کـرده  استفاده نیز تعدي ساختار بیشترین از ،است برده بهره مادي فرایند بیشترین

 ،اوقـات  اکثـر  در او عبارتی به .است برده سود ساختاري چنین از متنوع مورد چهارده در
 داشـته  توجـه  موضـوع  ایـن  بـه  ابیـات  اغلب در و کرده فرایند وارد را پذیر شکن مشارك

 عملـی  نمبـی  فعل این عمدتاً و کند می ذکر را فعل ابیات همه در وي اینکه ضمن ،است
 پـر  شـعر  توصـیفی  سـاختار  تـا  شـود  می باعث امر این ؛است عینی تعبیري به یا فیزیکی
 از آن توصـیف  و مـتن  بازنمـایی  روند در تنها هخوانند و برسد نظر به تر عینی و تر جنبش

 را فرایند کیفیت ،نیز پذیر کنش و کنشگر ،فرایند ،زمان خود بلکه ،نگیرد قرار شاعر طرف
 بیشـتر  ازرقی سروده در نیز کنشگرها تعداد شود می مالحظه علت همین به ؛دهند نشان

 شـعر  در .شـود  مـی ن مشـاهده  حالـت  ایـن  مـذکور  يهـا  سروده سایر در .است متنوعتر و
 لکـن  ،دارد وجـود  مـادي  فراینـد  بیشـترین  ازرقـی  از پـس  کـه  اسـت  درست ،امیرمعزي

 دیـده  تنـوعی  هاپـذیر  کـنش  و کنشـگرها  در نتیجه در و است اندك ،تعدي ساختارهاي
 در .برسـند  نظـر  بـه  تکـراري  فراینـدها  تا گردیده باعث امر این رسد می نظر به .شود مین

 بـا  بیشتر اي، هرابط فرایند تسلط و حضور علت به ،سعد ودمسع بخصوص و فرخی سروده
 پدیـده  یـک  و صفت یک بین اي هرابط آن در که هستیم رو روبه فرایند این »وصفی گونه«

 »حامـل « آن مشـارك  تنهـا  و ،محمـول  یـا  »ویژگـی « فرایند این در صفت ؛شود می برقرار
 دیـده  ،سـعد  مسـعود  ابیـات  اکثـر  در فراینـد  این .)242 ـ 239 :2002اگینز( شود می نامیده

 همـین  بـه  .اسـت  غالـب  فراینـد  معزي امیر و فرخی يها سروده در وي از پس و شود می
 دیگـري  بـه  فرایند گذر و هستیم رو روبه توصیفی گونه با تنها ها سروده گونه این در علت

 و کنشـگر  سـتون  گردیـده  سـبب  امـر  ایـن  .نیسـت  نظـر  در دیگر عنصر ساختن ثرأمت یا
 سـروده  در هـا  سـتون  این که صورتی در ،باشد عضو کم بسیار ها سروده این در ذیرپ کنش
 زیـر  جـداول  کـه  همانطور ،»ویژگی«و »حامل« به توجه با اما ؛دارد متعددي اعضاي ازرقی
 و اسـت  عضوترین کم ازرقی به مربوط جدول یعنی ؛است برعکس شرایط ،دهند می نشان

 متعـددي  اعضـاي  داراي ،حامـل  دربخش بویژه ،سعد مسعود به مربوط جدول ،مقابل در
 دیگـران  بـا  مقایسـه  در ،سعدسـلمان  قصیده بخش این گفت توان می اساس این بر .است

   .دارند قرار فرخی ،معزي امیر ،او از پس ؛است تر توصیفی
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 فرخی
  حامل ویژگی

 بینا، ناپیدا، پیدا، اندروا، تیره شیدا، گردان،
تیره ر،مغب 

 آسمان، )است محذوف ابیات راکث در که( ابر
 هوا خورشید،

 ازرقی
 حامل ویژگی

 صحرا جامه ،گردون پیکر منّور معنبر،

 سعد مسعود
 حامل ویژگی

 درخشنده، پرنور، پربوي، ر،پرد پرمشک، اندروا،
 برنا روشن، اخضر، سیراب، خروشنده،

 عالم، همه گیتی، وبوستان، باغ ابر، شکل
 خشک، مینز ـ رعد برق، صحرا، بستان،
  پیر جهان تیره، هواي زرد، باغ

 امیرمعزي
 حامل ویژگی

 با الال، لؤلؤ پر نقره، ۀتخت پر خضرا، ۀقب نقاب خاکی، مرکز بخار
 آتش با صحبت، در آب با کشتی، در باد با بودن، بیعت در خاك
 و تیره بیضا، ید اهریمن پوشیدن ترسا، ۀجام زیر قندیل نور اندروا،

 گریان

 ون،ابرساجگ
 دریا، جیحون،
 خورشید، نورچشمه
 خورشید پوشاندن

  
 فرایند مشارکین
 را هـا  ویژگـی  ایـن  از یکـی  ممکـن  کـه  شود می عناصريو  عوامل شامل فرایند مشارکین

 فراینـد  از ) 3 .شـود  مـی  اعمـال  برآنهـا  فراینـد  ) 2 .هسـتند  فرایند عامل ) 1 :باشد داشته
 شود می مالحظه مشارکین جداول در آنچنانکه )7()40 ـ 39 ،1376مهاجر( شوند می مند بهره

 طـور  همان ،ابیات بیشتر در .هستیم رو روبه اندکی مشارکین با فرخی قصیده تشبیب در
 ،تکـرار  ضمن مشارك این )ابر پیلگون( مواجهیم فرایند عامل با ،دهد می نشان جدول که
 بـه  مربـوط  جـدول  ربهاگ .شود می دریافت متنی قرائن به و است محذوف ابیات اغلب در

 ؛شـود  مـی  مالحظـه  ساختار همین ،شود دقت نیز معزي امیر سروده در فرایند مشارکین
 جالـب  و شـده  تکرار ـ محذوف یا مذکور ـ ابیات اکثر در )ساجگون ابر( فرایند عامل یعنی

 بـه  .اسـت  فرخی ةسرود همانند نیز آن حذف یا و تکرار الگوي ،موارد بسیاري در که این
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 الگـوي  حتـی  یـابیم  میدر ،عینی نتایج اساس بر تنها ،داوري پیش هیچ بدون ما حال هر
 توانـد  مـی ن نکته این و است فرخی شعر شبیه بسیار معزي سرودهاز  بخش این مشارکین

 نـه  ولی شود می دیده تکرار نیز ،ازرقی قصیده تغزّل در که صورتی در .باشد اتفاقی کامالً
 ابیـات  بیشـتر  در خواننـده  کـه  ،معزي امیر مانند نه و ستا فرخی مانند تکرار این الگوي

 یـا  مشـارك  ابیـات  اغلـب  در ،اینجـا  در بلکـه  ،است مواجه ابر ؛یعنی مشارك یک با تنها
 در .گـردد  مـی  اعمـال  آنهـا  بـر  فرایند تاًعمد و شود می دیده )جرم( ابر از غیر مشارکینی

ـ  بـه  مشـارکین  بکارگیري حیث از شرایط ،اما ،سعد مسعود سروده تشبیب  دیگـر  اي هگون
 او سـروده  در گفـت  تـوان  می عبارتی به یا است شده تکرار کمتر ابر سروده این در ؛است

 مشـارکین  بـا  بیت هر در و است دارا را تکرار کمترین )نیسانی( ابر ،دیگران با مقایسه در
 سـعد  مسـعود  سـروده  دوم بخـش  در اینکـه  توجـه  خور در نکته .هستیم رو روبه دیگري

 نخسـت  :باشـد  چیز دو معلول تواند می امر این .است نشده تکرار ابر الًاص )بعد به 7بیت(
 اینکـه  دیگر و گرفته بکار را )مضارع و ماضی( زمان دو ،سروده از بخش این در وي اینکه

 عـالوه  نکتـه  همـین  .اسـت  بـاال  بسـیار  وي تغـزّل  در اي هرابطـ  فراینـد  بسامد یا فراوانی
 لکـن  ،اسـت  شـده  نیـز  مشـارکین  دیگـر  ورود سـبب  ،مشـارك  یک تکرار از برجلوگیري
   .هستند صفتی حامل تاًعمد که مشارکینی

 
 فرخی ازرقی    

 شماره فرایند مشارکین
 شماره فرایند مشارکین بیت

 بیت
  1 )محذوف بار 2( بار3ابر پیلگون  1 سایبان جرم،

 2 )محذوف بار 2( ابر پیلگون 2 دود آب، )محذوف بار 2( جرم
 3 )محذوف بار 4( ابر پیلگون 3 )بار2( جرم

 4 )محذوف بار 3( ابر پیلگون 4 کمرا )محذوف( جرم
 5 )محذوف بار 2( ابر پیلگون 5 )محذوف بار 2( جرم

 6 بچگان عنقا، آسمان، تو، 6 )بار 2( گوهر ،)بار 2( پهنا
 7 خورشید آسمان، )محذوف( ابر پیلگون 7 زمین هوا،

 8 )محذوف بار 2( ابر پیلگون 8 مینا ،لؤلؤ زمین، هوا،
 سپاه،)محذوف بار 2( جرم

 9 )محذوف بار 2( ابر پیلگون 9 گردون دریا، مصاف،

 10 )بار 2( روشن هواي 10 دیبا ةصدر جرم، افسرلؤلؤ،
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 11  11 صحرا ۀجام لؤلؤ، پیکرگردون،
 12  12 صحرا گردون،

 13  13 )محذوف بار 2( جرم
 عمان، ؤلؤل )محذوف( جرم تو،

 14  14 صنعا ةدید نقش

 مسعودسعد امیرمعزي   

 شماره فرایند مشارکین
 شماره فرایند مشارکین بیت

 بیت
 3ابرساجگون

  1 الال لؤلؤ نثار نیسانی، ابر سپاه 1 )است محذوف دوبارش که(
 تو )بارمحذوف4( ابرساجگون

 2 شاهنشه شبدیز سم گرد، 2 )بارمحذوف2(

 نیسانی ابر سپاه 3 )وفبارمحذ2( ابرساجگون
 3 )بارمحذوف2(

 4 گل بوستان، و باغ 4 )بارمحذوف2( ابرساجگون

 بستان، عالم، ۀهم گیتی، 5 )بارمحذوف2( ابرساجگون
 5 صحرا

 نیسانی ابر سپاه 6 )بارمحذوف2( ابرساجگون
 6 )بارمحذوف2(

 نیسانی ابر سپاه 7 دریا جیحون،
 7 )بارمحذوف2(

 8 رعدش برقش، 8 بار2گوهر )بارمحذوف4( ابرساجگون
 9 کوه زمین، هوا، فلک، 9 )بارمحذوف4( ابرساجگون

 خورشید، )محذوف( ابرساجگون
 10 جهان هوا، باغ، زمین، 10 یدبیضا اهریمن،

 ۀکلّ تو، میناگون، فرش تو، 11 نورقندیل تو، خورشید، ۀنورچشم
 11 دیبا

 12 هوا زمین، 12 )محذوف( ابرساجگون

 13 برا الله، 13 

 14 دنیا گیتی، 14 
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 پیرامونی عناصر
 شـود  مـی  فرایند شرایط و اسباب ،وسایل ،عمل شیوه ،زمان ،مکان شامل پیرامونی عناصر

 يهـا  گونـه  بـه  عناصـر  این .شود می یمتجلّ اضافه حرف گروه و قیدي گروه در الًمعمو و
 )47 ـ 40 :1376 ،مهـاجر ( شـوند  مـی  تقسـیم  وموضوع نقش ،سبب ،چگونگی ،مکانی ،زمانی
 زیرا اند هدانست گسترده بسیار را آن و اند هنپذیرفت را هلیدي بندي تقسیم این اي هعد البته

 و شـرایط  بـه  تنها و است مربوط دیگر وعناصر عوامل به که گیرد میدربر را چیزها بسیار
 عناصر پژوهش این در ما .)140 ـ 139 :1987 ،هلیدي( نیست وابسته فرایند پیرامون عناصر
 اسـاس  بـر  .کنـیم  مـی  بررسـی  هلیدي بندي تقسیم و ها دیدگاه اساس بر نیز را نیوپیرام
 داراي هـا  سـروده  ایـن  ابیات بیشتر ،است مشهود جداول در آنچنانکه ،آمده بدست نتایج

 بـر  عناصـر  ایـن  .شـود  مـی  دیـده  آن از عاري بیتی کمتر و است پیرامونی عنصر چندین
 در :هسـتند  فراینـد  مکان بر دال که عناصري :از عبارتند ،مدبسا و فراوانی میزان حسب
 قصـیده  تشـبیب  در ترتیـب  بـه  را کـاربرد  بیشـترین  عنصـر  ایـن  ما مبحث سروده چهار

 و چگـونگی  عنصـر  آن از پـس  .اسـت  داشـته  فرخـی  و ازرقی ،سعد مسعود ،امیرمعزي
 عامل این وقوع زانمی بیشترین .ندک می داللت فرایند وقوع روند بر که دارد قرار کیفیت

 ؛نیسـت  وي ةسـرود  در اي هرابط فرایند بسامد با ارتباط بی و است سعد مسعود سروده در
 دارا را کـاربرد  بیشـترین  معزي و ازرقی ،فرخی سروده در ترتیب به عنصر این وياز  پس
   .شود می دیده ها سروده این ابیات اکثر در شده یاد عنصر دو .است

 
 فرخی

 فرایند عناصرپیرامونی
 شماره
 بیت

 1 )چگونگی( بیدالن طبع عاشقان، راي )مکانی( دریا نیلگون
 2 )چگونگی( ...گردباد چو )مکانی( آسوده آب میان )چگونگی( ...سیالبی

 3 )مکانی( صحرا آبگون میان )چگونگی( پراکنده چوپیالن )مکانی( گردون
 4 )مکانی( دیبا پیروزگون چینی، آیینه

 ابر گرد )مکانی( خضرا گنبد روي )زمانی( یکساعت )مکانی( سبزرنگ مرغزار
 )مکانی(

5 

 6 )مکانی( روي )علت( ازسبزي )مکانی( دریا
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 7 )چگونگی( تاري گهی روشن، گهی )مکانی( گردون
 )چگونگی( کردارعبیربیخته به )مکانی( پیروزه لوح )چگونگی( زده سوهان چندن

 )مکانی( مینا صفحه
8 

 9 )چگونگی( ....دیدن کز دلبري شمچوچ ،آتش دودین
 10 )علت( واال خسرو زتیغ )چگونگی( کافرکشته جان چو )علت( رنگش از

 ازرقی 

 فرایند عناصرپیرامونی
 شماره
 بیت

 1 )مکانی( خضرا گنبد زمین، دریا، نیلگون
 2 )مکانی( باال پستی، پستی، باال،

 3 )مکانی( )بار2( گردون ۀگوش )بار2( دریا دامن
 4 )مکانی( گردون )سببی( دریا ازجنبش )مکانی( دریا )سببی( گردون ازگردش

 5 )مکانی( میان )چگونگی( کردار صدف )مکانی( کران )چگونگی( کردار فلک
 ۀسین بسان )سببی( او اشک از )چگونگی( شاهین دیده بسان )سببی( او چهر باز

 )چگونگی( عنقا
8 

 11 )سببی( شمشچ از )چگونگی( بعینه )سببی( ازچهرش
 12 )چگونگی( عذرا چهره بسان وامق، دیده بسان )سببی( ابر از

 13 )چگونگی( شاه تیغ چو شاه، دست چو
 سعد مسعود

 فرایند پیرامونی عناصر
 شماره
 بیت

 1 )مکانی( )بار2( صحرا )بار2( دریا
 2 )مکانی( خضرا گنبد روي غبرا، مرکز روي

 3 )مکانی( کوه )چگونگی( دود
 4 )چگونگی( زهرا زهره بسان )سببی( نیسانی ابر زا

 )چگونگی( کافور سوده توده توده )مکانی( هوا )چگونگی( ساده سیم تخته تخته
 )مکانی( باال

6 

 7 )مکانی( خضرا و خرم مرغزاري )چگونگی( ...خنگی ةمانند
 8 )مکانی( بیدا )چگونگی( شرزه شیر چو رخشنده، تیغ نور چو

 9 )مکانی( خضرا حلّه زنگاري، فرش کحلی، درچا نیلی، سندس
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 11 )سببی( گلبن از سبزه، از
 سارا عنبر بوي به دلجویان، زلف چون رومی، دیبه رنگ به مهرویان، روي چون

 )چگونگی(
12 

 13 )مکانی( باال پستی، )سببی( گریان خندان،
 14 )چگونگی( دنیا خسرو طبع مشرق، خسرو خلق )سببی( گریان خندان،

 معزي امیر 

 فرایند پیرامونی عناصر
 شماره
 بیت

 1 )مکانی( خضرا ۀقب مرکزخاکی، دریا، ساجگون
 2 )مکانی( دریا دشت،

 ریگ ةتود چون )مکانی( مفرش گون پیروزه )چگونگی( مشک خرمن چون
 )مکانی( صحرا زنگارگون )چگونگی(

3 

 خاکستر تل چون )مکانی( پرنرگس باغ میان )چگونگی( نیلوفر شاخ چون
 )مکانی( پرمینا فرازکوه )چگونگی(

4 

 5 )مکانی( خارا خار، هامون، کوه،
 شیدا عاشقی چون حایر، عاملی چون )زمانی( کافورپاشیدن، گه پراکندن، لؤلؤ گه

 )چگونگی(
6 

 7 )زمانی( )بار2( ساعتی هر
 8 )مکانی( )بار2( پستی )بار2( باال

 9 )زمانی( )بار4( گهی
 10 )انیمک( دامن زیر
 11 )مکانی( )بار2( زیر

 
 گیري نتیجه

 ایـن  در فرخـی  تقدم فضل گرفتن نظر در با و ،بحث مورد تغزّل تحلیل و بررسی براساس
 مـادي  فرایندهاي بیشتر کاربرد علت به ازرقی ،فرایند انواع بخش در گفت توان می ،مورد

 اینکـه  بـر  مضـاف  اسـت  کرده استفاده بیشتري خالقیت از ،سروده سراسر در آن توزیع و
 دیگـر  هـاي  تفـاوت  سـاز  زمینه و بوده تکراري غیر وي ةسرود در تاًعمد فرایند این کاربرد

 اسـت  صدر در ،اي هرابط فرایند بکارگیري نظر از سعد مسعود ،قسمت این در .است شده
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 ،گرفتـه  بکـار  زیادي مادي يها فرایند اگرچه معزي .است ازرقی مقابل ۀنقط اي هگون به و
 .اسـت  تکـراري  آنهـا  از بسیاري اینکه بر عالوه ؛بیست ازرقی مانند وجه هیچ به آن وزیعت

 ومشـارکت  موضوع ،متن متناسب کامالً ةبرگزید قسمت این سراسر در ازرقی که را زمانی
 امکـان  و یافتـه  پایان عمل گویا و است گذشته فرخی ةسرود در زمان زیرا است مخاطب
 تلفیـق  را مضارع و گذشته زمان دو نیز سعد مسعود ،است هیافت تقلیل خواننده مشارکت

 کـارگیري  بـه  در سعد مسعود رسد می نظر به .است حاکم شعر بر گذشته زمان ولی کرده
 در معـزي  البتـه  .اسـت  کـرده  پیروي ازرقی از معزي امیر و بوده فرخی تابع تاًعمد ،زمان

 بخصـوص  نکته این ،کرده قلیدت را فرخی فعل حذف و کاربرد الگوي همان موارد بسیاري
 را فرخـی  اخبـاري  وجـه  همان همگان ،فعل وجه نظر از .است مشهود بسیار اول بیت در

 ازرقـی  سـروده  در مـادي  يهـا  فراینـد  تنوع .است موضوع با منطبق که اند هکرد استفاده
 سـروده  در تنـوع  ایـن  کـه  حـالی  در ،شـده  هاپـذیر  کنش و کنشگرها تکثر و تنوع موجب
 ،نبـوده  خـالق  معزي مادي فرایندهاي که آنجا از دهد می نشان و شود مین یدهد دیگران

 فراینـد  تنـوع  علـت  بـه  .کنـد  استفاده نیوگاگون هايپذیر کنش و کنشگرها نتوانسته وي
 فراینـد  مشـارکین  ،سعد مسعود سروده در اي هرابط فرایند فراوانی و ازرقی شعر در مادي

 تقریبـا  امیرمعـزي  مشـارکین  جـدول  که درصورتی ،است تر متنوع دو این تشبیب در نیز
 ،قصیده بخش این توصیفی الگوي خاطر به .است فرخی مشارکین کاربرد ةنحو از الگویی
 چگـونگی  و مکـان  بـه  آنهـا  ۀهمـ  و است زیاد و متکثر ها سروده ۀهم در پیرامونی عناصر
 پـیش  گونه هیچ از دور به و روشنی به نتایج این .اند داشته توجه دیگر موارد از بیش حادثه
 امیـر  کـه  حـالی  در اسـت  داشته ابداع و خالقیت ،موارد ةدرعمد ازرقی دهد می نشان داوري
 محـدویت  خـاطر  بـه  داشـت  توجـه  بایـد  ــ  اسـت  بـوده  مقلد متعددي هاي بخش در معزي

 مسـائل  توانـد  مـی  نیـز  آن که نشده بررسی موضوع این در دیگري مباحث ،مقاله وچارچوب
   .نوآور نهو  بوده دمقلّ صرفاً نه نیز سعد مسعود ـ دهد نشان را صرف تقلید و تکاراب از دیگري

 
 نوشت پی
 چنـین  بـه  کـه  را کسـانی  ازرقـی،  هـاي  نـوآوري  رد البتـه  و نقـد  در وطـواط  الـدین  رشید .1

 پسـندیده  و نیکـو  البتـه  و« :است کرده متهم معرفت قلّت به اند کرده توجه هایی خالقیت
 در کـه  چیزي به کردن تشبیه را چیزي کنند می و اند کرده شعرا از عتیجما اینکه نیست
 کـه  مشـکین  دریـاي  به را افروخته انگشت چنانکه اعیان در نه باشد موجود وهم و خیال
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 نـه  اسـت  موجـود  مشـکین  دریاي نه اعیان در نه هرگز و کنند تشبیه باشد زرین او موج
 معجـب  و مفتـون  ازرقـی  تشـبیهات  بـه  ایشـان  معرفـت  قلت از روزگار اهل و زرین موج
 امیـر  اینکه درباره نیز« نیاید بکار و است جنس این از تشبیهات ۀهم او شعر در و اند شده

  :است مشهور انوري بیت این است، داشته توجه بسیار عنصري و فرخی دیوان به معزي
   نظــم کشــان گــردن اکــابر از دانــم کــس

  

  »تاس گردن به دیوان دو خون صریح را کو  
  

  )110: ادبی نقد ـ شمیسا(    

 نقـش  مفهـوم  در شناسـی  واج بنیانگـذار  نخسـتین  کورتنی دو ،سوسوربودوئن از پیش البته .2
 در یشناسـ  زبـان  مکاتـب  :ك.ر بیشتر مطالعه براي .آید می شمار به گفتار آواهاي مدارانه

  .بعد به 24 :غرب
 .بعد به 36 :همان :ك.ر .3
              .بعد به 217 و بعد به 131: همان .4

 5. Ventola, Eija,trends in linguistics (functional and systemic 
linguistics, pp221  and Kamio, Akio, directions in functional 223 ـ 
linguistics, pp31  .45 ـ 

6. Eggins, Ssuzanne, an introduction to systemic functional 
linguistics, pp296  .326 ـ 

7. Halliday, M. A. K, on language, edited by jonthan Webster, pp67  .68 ـ 
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