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 13فقیه و ادیب نامدار قرن » مالعلی فاخري«حاضر با هدف تحلیل گفتمان اشعار تعلیمی  پژوهش
بینی موجود در این گفتمان در قالب  شده است تا به این وسیله چگونگی بازنمایی جهان هجري انجام 

گزیده «در دو اثر   اي هاي احتمالی چنین بازنمایی ها و شباهت نظام گذرایی و انواع فرایند و نیز تفاوت
 دهد که در پیکره مورد هاي پژوهش حاضر نشان می یافته. مشخص گردد» گزیده مرثیه«و » اشعار

مال فاخر در گزیده همچنین . اند اي و ذهنی بیشترین کاربرد را داشته هاي مادي، رابطه بررسی فرایند
که  درحالی. ي بیشتر از گزیده اشعار استفاده کرده استو وجود يرفتار ،يماد يها ندیفرامرثیه از 

  .کاربرد دارددر گزیده اشعار بیشتر از گزیده مرثیه  یو ذهن يا رابطه ،یانیبهاي  فرایند
  

  مالعلی فاخري تحلیل گفتمان نقشگرا، نظام گذرایی، گفتمان تعلیمی،: کلیدي هايواژه
  
  مقدمه - 1

حماسی، غنایی و « گانه ارائه شده است بندي سه دسته ،شعر بر اساس محتوا ع ادبیات خصوصاًبراي انوا
 ياست که پاسدار بنا يا از شعر و نثر، هر نوع نوشته اعم ،یمیتعل اتیدبا). 1386پورنامداریان، (» تعلیمی

و جهان شمول بشر  يفطر ،یانسان يبهاگران يهانهیو نگاهبان گنج فرهنگ گران سنگ و ارجمند
چه (ی دانشآثاري است که  تعلیمی شامل ادبیات) 269: 1381(بنا به نظر شمیسا ). 1396دالور، (است
 یرا به شکل ادب یفلسف ای یمذهب ،یمسائل اخالق ایکند  حیخواننده تشر يرا برا) يو چه نظر یعمل

 یادب يهاهیعناصر و ما ،يدر آثار یعنی است؛ کیمقوله بالتشک ،یمیبودن اثر تعل یالبته ادب. عرضه دارد
  » .است شتریب يو در آثار کمتر
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در وي . است هجري 13 قرن يسرا فقیه، ادیب، عارف و حماسه ،عالمه مالعلی فاخري متخلص به فاخر
. در روستاي سنار از توابع شهرستان چالوس در استان مازندران به دنیا آمد )ق.ه 1224( ش.ه 1188سال 

وي به دلیل . و مدارج علمی را طی کرد به تحصیل علوم دینی و فقهی پرداختفاخر ابتدا در ایران 
حائري و اصفهانی  اهللا تیآهاي علمی و فقهی به موجب حکمی از سوي فضائل معنوي و شایستگی

رفت  حوزه علمیه نجف تحصیل علوم دینی به فاخر براي ادامه .منطقه کالرستاق شد مسئول امور شرعی
و با طی مدارج اجتهاد و مراحل سیر و سلوك عرفانی، با حکم شرعی  و تحصیالت خود را به کمال رساند

علمیه نجف به مازندران و زادگاه خود  هنام حوزب کاشف الغطاء از مجتهدین و علمايمیرزا مهدي آل 
این فقیه توانا ضمن رسیدگی به امور شرعی منطقه، در ترویج احکام اسالمی و فرهنگ . ازگشتب

علوم و معارف اسالمی، خویش و اشراف بر  ادبی ذوقگیري از  و با بهرهبسیاري کرد عاشورایی تالش 
ماسی و به ویژه واقعه عاشورا را به صورت تعزیه و مرثیه در قالب اشعار ح) ع(وقایع زندگی معصومین

ي  کابنی از علمامحمد مجتهد تن میرزا  اهللا از معاصران و مصاحبان نزدیک آیتفاخر  .عرفانی به نظم کشید
. است  را به نظم در آورده ایشان  عملیه هو با تشویق ایشان بخشی از احکام رسال صدر مشروطیت بود
اي راجع به مسائل اعتقادي  است و اشعار حکیمانه شناس نیز بوده فقیه و عارفی زمان ،عالمه مالعلی فاخر

سرانجام این عالم فرزانه و عارف وارسته در سال . ستا  و اجتماعی و پندها و فضایل اخالقی سروده
آرامگاه ایشان در نجف اشرف . و به دیدار حق شتافت دعوت حق را لبیک گفت) ق.ه 1305( ش.ه 1266

 ).1موسسه فرهنگی هنري مالعلی و شیخ آقاحسن فاخري(است ) ع( علی نیمؤمن امیر	ر جوار بارگاه د
  .گیرند در زمره ادبیات تعلیمی زبان فارسی قرار می  با توجه به محتواي آن اشعار مالعلی فاخر

اشعار  گفتمان به منظور تحلیل. استاي  و به روش کتابخانه یتحلیل -پژوهش حاضر از نوع توصیفی
هاي گزیده اشعار و گزیده مرثیه به  در کتاب هاي این شاعر بیت از سروده 260در این مقاله  مالعلی فاخر

بینی موجود در این گفتمان و  بردن به چگونگی بازنمایی جهان ند و با هدف پیشد  روش تصادفی انتخاب
هاي موجود در نظام  فاده از ابزارهاي احتمالی اشعار این دو اثر با است ها و تفاوت نیز تشخیص شباهت

  .ندمورد تحلیل و مقایسه قرار گرفتفرانقش تجربی ) بندي و بسامد رخداد انواع فرایند طبقه(گذرایی 
  

 چارچوب نظري - 2
 رو، این از هاي متفاوت است؛ پدیده و جامعه در مختلف کارکردهاي و نقش داراي زبان نقشگرا، دستور در

 قالب در تجربه الگوهاي گرا نقش نظریه با مطابق. بررسی نمود را زبان هاي پدیده رویکرد این با توان می
 هايجنبه )30: 2014(3و متیسن 2از منظر هلیدي .یابند می تجلی فرانقش تجربی طریق از و فرآیندها
 انسجام و هستند درگیر فرایند این در که افرادي روابطچگونگی  داده، رخ فرایندي(انسان  تجربه مختلف

 و همزمان طور به که تجربی، بینافردي و متنی فرانقش سه طریق از) پیام عناصر توالی و پیوستگی و
                                                
1 www.fakher96.ir 
2- Halliday, M.A.K. 
3- Matthiessen, C. M. 
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 تعبیر هافرانقش این از یک هر در .یابدمی زبانی بازنمود ،باشند داشته وجود پیام در توانندمی موازي
 ؛)است انسان تجربه در هاییفرایند بازنمایی بند( 2بند به عنوان بازنمایی .شودمی ارائه 1بند از متفاوتی

 این در فعال کننده شرکت وکند می مطرح کار کننده عنوان به را او گوینده که است عنصري( گرکنش
 که است عنصري» فاعل« .است شنونده و گوینده بین انتقال و مبادله واقع در بند( 3؛ مبادله)تاس فرایند

 مطرح متنی فرانقش در( 4پیام ؛ و)داندمی آن به منسوب و منوط را کندمی بیان که ايگزاره اعتبار گوینده
-می نامیده »مبتدا/آغازگر« گوینده دید از پیام این عزیمت نقطه و دارد پیامی متن دیدگاه این از و است
که نظام گذاریی ساز و  استهمان نقش محتوایی و بازنمایی زبان  نقش اندیشگانی .)83: همان) (شود

  .شودحسوب میکار بیان این فرانقش م
  
  نظام گذرایی - 1 -2

را به لحاظ اینکه چه کسی در آن  ياي براي بازنمایی است و رخداد از منظر فرانقش تجربی بند شیوه
مشارکت داشته است، چه عملی اتفاق افتاده است و زمان، مکان، شیوه و علت این رخداد چه بوده است، 

نظام ) 170:  2004(نظام گذرایی مکانیسم بیان فرانقش تجربی است و هلیدي و متیسن . دهد توضیح می
گذرایی  به اعتقاد ایشان نظام. نامند می »گذرایی نظام«شود را  دستوري که این امر در آن محقق می

نظام   )106:  1994(به نظر هلیدي  .کند کنترلی از فرایندها تفسیر می قابل دنیاي تجربه را در مجموعه
بخشند  دهد چگونه کاربران زبان تصویر ذهنی خود از واقعیت را در قالب زبان تجسم می گذرایی نشان می

 از ايمجموعه از تجربهاین . دهند دنیاي اطراف و درونشان را توضیح میو چگونه تجربه خود از 
 شده لیتشک؛ شدن و بودن و دادن معنا کردن، احساس دادن، انجام افتادن، اتفاق یعنی ،»  5ها دادن روي«

  . است
عمل  یارخداد یک که  فرایند -1 :است شده لیتشکدر فرانقش تجربی بند از سه عنصر اصلی 

هایی که در کننده شرکت -2. یابدو معموالً در قالب گروه فعلی عینیت می شده در بستر زمان است انجام
ي که با این اعناصر حاشیه -3. شوندو در قالب گروه اسمی در زبان نمایان می درگیر هستند فرایند این

 .یابنداي عینیت می اضافه هستند و معموالً در قالب گروه قیدي یا حرف فرایند در ارتباط
 -2نوع فرایند چیست؟،  -1: ال پاسخ داده شودتار گذرایی بند نیاز است به سه سئوجهت تحلیل ساخ

  اند؟ عناصر پیرامونی فرایند کدام -3چند مشارك در آن فرایند حضور دارند؟ و 
 نوع شش در دهند می حیتوض که يا جربهت نوع اساس بر را یتجرب يها دادیرو سنیمت و يدیهل

هاي اصلی به  فرایند. شوند هاي اصلی و فرعی تقسیم می اند که به دو دسته فرایند کرده بندي دسته ندیفرا

                                                
1- clause 
2- representation 
3- exchange 
4- message 
5- goings on 
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، 4رفتاري فرعی فرایندفرایندها سه  اینو در مرز  شوندمی تقسیم 3اي، رابطه2ذهنی، 1مادي سه گروه
  .دنگیرقرار می 6بیانیو  5وجودي

  فرایند مادي -1 -1 -2
یا  استالزم  یافعلی که نمایاننده این نوع فرایند است . دهندرخداد حادثه را نشان می فرایند ،فرایند مادي

ورت متعدي بودن صو در  کنشگر است هرا انجام داد یاي که عملکنندهشرکت صورت هر در. متعدي
بیک و  رستم( شودنامیده می 7هدف است قرارگرفته شده انجامعمل  ریتأثکه تحت  يا کننده شرکت

  ).1389 رمضانی،
  فرایند ذهنی -2-1-2

 فرایند دارايدر بند  .استت احساس و ذهنی نمایانگر و ذهنی مربوط به تجارب دنیاي درون فرایندهاي
شعور مانند  یا موجودي ذي انسان و شودنامیده می 8گردر او به وجود آمده حس احساسیکه  کسیذهنی 
عنصر اصلی دیگري که در این نوع بند . تواند حس کند، فکر کند، بخواهد و درك کندکه میاست  انسان

فرایندهاي ذهنی بنا به  .شودنامیده می 9پدیدهو که احساس را به وجود آورده  است آن چیزي وجود دارد
 -2شنیدن، : مانند 10ادراکی -1: شوند بندي میدهند به انواعی دسته  ماهیت کنش ذهنی که صورت می

تامپسون، (مانند خواستن 13تمنایی -4تصور کردن و : مانند 12شناختی -3، داشتن دوست: مانند 11عاطفی
2014 :99- 100.(  

  
  اي فرایند رابطه -3 -1 -2

چگونه  و این فرایند نشان دهنده دادن است هویت یا بخشیدن شخصیتاي هاي رابطهفرایند اصلینقش 
توجه قرار  بودن مورد در این نوع فرایند تجربه از جنبه ).259: 2014هلیدي و متیسن، (ست ا بودن چیزها

هاي مختلف صورتنتیجه  در. کردن حسو  دادن انجام مانند فرایند مادي و ذهنی از جنبهگیرد و نه  می
که اجزاي : اسنادي -1 اند از تاي عبار انواع فرایند رابطه. است فرایند اینفعل بودن نمونه بارز 

                                                
1- material 
2- mental 
3- relational 
4- behavioural 
5- existential 
6- verbal 
7- goal 
8- sensor 
9- phenomenon 
10- perceptive 
11- emotive 
12- cognitive 
13- desiderative 
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تواند یک گروه اسمی شاخص میدر این نوع بند . است 2و حامل 1شاخص بند حاصل از آن دهنده لیتشک
 ياجزا که: 3هویتی -2. است زیچ کنقش آن نسبت دادن یک ویژگی به ی و اسمی نکره یا صفت باشد

برابر با  خاصی ویژگی هویتیاي رابطهدر فرایند . است 5و شناسا 4شناخته آن از حاصل بند دهنده لیتشک
  .استبندي عناصر قابل جابجایی  چنینفرد است و در  هویت

  فرایند بیانی -4 -1 -2
یک  است که نتیجه) گفتن(ک عمل فیزیکی هاي مادي و ذهنی و انجام ی این فرایند مرز میان فرایند

مشارکی که در تمام . اشاره دارد بند داراي این فرایند به بیان چیزي .شودمحسوب میفعالیت ذهنی 
در بند ایفاي نقش  نیز دیگرکننده شرکت سهاست و عالوه بر آن  6گویندهفرایندهاي بیانی حضور دارد 

منظور از مخاطب بند شخصی است که روي . 9مخاطب فرایند -3، 8گفته -2، 7مخاطب بند - 1: کنندمی
شده است و مخاطب فرایند کسی است که  گفته آن چیزي است که بیان. روي سخن گوینده با او است

  ).303: 2014هلیدي و متیسن،( دهداو را هدف قرار می بیانیفرایند 
  فرایند رفتاري -5 -1 -2

د؛ به بین فرایند ذهنی و مادي قرار دارهنی در مرز هاي ذ مانند فرایند فرایند رفتاري فرایندي است که
هاي تجربی  همین علت تا از یک سو تا حدودي شبیه به فرایندهاي مادي و از سوي دیگر شبیه به فرایند

رفتارهاي فیزیولوژیکی و جزو د و نشومعمول به انسان نسبت داده می طور  ها بهاین فرایند. است
کسی که از او رفتاري کننده یا  شرکت .نفس کشیدن، سرفه کردن، خیره شدن مانند استشناختی  روان
 شودنامیده می 10شعور باشد و در چنین بندهایی رفتارگر معمول باید یک موجود ذي طور  به زندمیسر

  )301: 2014هلیدي و متیسن، (
  فرایند وجودي -6 -1 -2

کننده دیگر این نوع شرکت. دهنده وجود، هستی یا رخداد چیزي استهاي داراي فرایند وجودي نشانبند
فرایند . شودنامیده می 11موجودیت یا رخدادي است که به وجود آن در بند اشاره شده است و موجود بند

 ک،یب رستمرمضانی و ( .کندنمود پیدا می »وجود داشتن و هستن«وجودي در زبان فارسی با افعال 
1394.(  

                                                
1- attribute 
2- carrier 
3- identifying 
4- identified 
5- identifier 
6- sayer 
7- receiver 
8- verbiage 
9- target 
10- behavor 
11- existent 
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  عناصر پیرامونی -7 -1 -2

 در پیرامونی عنصر .فرایند در آن صورت پذیرفته استدهند که  اي را نشان می زمینه عناصر پیرامونی پس
 ،کیفیت و ابزار مانند 2شیوه ،مسافت و مدت مانند 1گستره ،مکان و زمان قیود انگلیسی و فارسی زبان
انواع فرایند  -1شکل  ).1389 ،و رمضانی کیب رستم( ردیگ یبرم در را4احتمال دلیل و قصد؛ ومانند  3علت

انواع  شکل مناطق مختلف نشان دهنده در این. گذاشته است شناختی به نمایش فرایند را در فضاي نشانه
  .استفرایند 

  
  )216: 2014هلیدي و متیسن، (انواع فرایند : دستور تجربه -1شکل 

  
 هدهند بازتاب تواند یم بند يالگو رایز است برخوردار باالیی تیاهم از گفتمان لیتحل در ییگذرا

 گاهیجا در افراد ییبازنما با مثال،  عنوان  به باشد، تیواقع ساختن و جهان به نگاه مختلف يها وهیش
 که باشد قرار  نیا از یضمن يمعنا يدارا است ممکن امر نیهم. هدف گاهیجا در گرانید و کنشگر

 ها ییبازنما جهینت در. هستند قدرت ای تیعامل يدارا که اند شده ییبازنما يا گونه به ییها گروه ای اشخاص

                                                
1- extent 
2- manner 
3- cause 
4- contingency 
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در این ). 46: 1395امیري، ( دانست گفتمان در يدئولوژیا و يابزار استفاده ،يریسوگ از یحاک توان یم را
  .استاي  بازنمود جهان و نقطه شروع تحلیل چگونگی چنین بازنمایی فرایند مهمترین عنصر در بین نوع
  

  پیشینه پژوهش - 3
هاي گوناگون اجتماعی، ادبی، هنر، ادیان، فلسفه و عرفان و  ها و حوزه فاخر از منظرآثار مالعلی 

شناختی به  از جمله مهمترین آثاري که از منظري زبان. اند شناسی مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته زبان
و ) 1396(ن قاسمی و همکارا .توان به این موارد اشاره کرد می آثار این عالم برجسته پرداخته شده است

هاي  سازي شناسی شناختی به بررسی مفهومکه با رویکرد معنی) 1396(مکاران باقرزاده کاسمانی و ه
هاي دوگانه  شناسی تقابل با رویکرد نشانه) 1396(طایفی . هاي این شاعر پرداختند گرفته در سروده صورت

با دیدي سبک شناسانه گزیده نیز ) 1396(دالور  و العلی فاخر مورد توجه قرار دادرا در گزیده اشعار م
نماید عدم وجود پژوهشی است که با رویکرد  آنچه در این بین جلب نظر می. فاخر را بررسی کرداشعار مال

دستور . هاي مالعلی فاخر را مورد کنکاش قرار دهد گرا سروده رویکرد نقش تحلیل گفتمانی خصوصاً
ترین ابزارهاي موجود جهت تحلیل متن و گفتمان  اربرديمند هلیدي به عنوان یکی از ک گراي نظام نقش

هاي گوناگونی نظیر آموزش  ها و حوزه شود از این جهت از ابزارها و مفروضات آن در پژوهش شناخته می
شناسی زبان و  شناسی، روان شناسی ادبی، نشانه ، سبک)تگفا(زبان، تحلیل گفتمان، تحلیل گفتمان انتقادي

در این بخش پیشینه برخی از . اند شناسی مورد استفاده گستره قرار گرفته به زبان هاي مرتبط دیگر حوزه
مند در حوزه تحلیل گفتمان  گراي نظام هاي صورت گرفته شده با استفاده از رویکرد دستور نقش پژوهش

  .شود متون ادبی ایرانی و غیر ایرانی اشاره می
ي ها هایی از گفتار یکی از شخصیت ثالمبا ارائه  1ویلیام گلدینگ ی ازرمانبا بررسی ) 1971( هلیدي

ضعف این . در درك رابطه علت و معلولی دچار مشکل است وياست که  نشان دادهاین داستان 
 تجربه کردن جهان بیرون و دانش اندك و غیرعادي او درباره جهان پیرامونش، در گفتار شخصیت در

 .تبیین کردرا  توان این مسئله نقش تجربی زبان میکارکرد فرا اساس برشخصیت بازنمایی شده است و 
 2برتون. بسیار کارآمد باشد تواند در تحلیل متون گرا می دهد که دستور نقش نشان می نتایج تحقیق

کار گرفته ه ب 3نوشته سیلویا پالت زنگ نظام گذرایی را در تحلیل متنی مستخرج از رمان طنین) 1982(
که شخصیت اول متن، منفعل است و نقش هاي آماري برتون نشان داده است  نتایج تحلیل. است

. ها، مشارکین دیگر هستند پذیرد و انجام دهنده کنش کنشی از سوي وي انجام نمی هیچ. کنشگري ندارد
ه را که فرایند مادي بیشترین استفاد ایند در شعري از موري مشاهده کردبا بررسی انواع فر) 1989(حسن 

. گونه کاربردي در متن مورد مطالعه نداشته است در این شعر داشته است در حالی که فرایند بیانی هیچ
رمانی ) 2012( آذر و یزدچی. حسن علت این موضوع را تنهایی شخصیت اصلی داستان قلمداد کرده است

                                                
1- W. Golding 
2  - D. Burton 
3- S. Plath 
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ن تحلیل نشان داده است که ند؛ نتایج ایام گذرایی مورد تحلیل قرار داداز جیمز جویس را با تکیه بر نظ
با ) 2013( 1چورا .از مریم مقدس بازنمود یافته است نشخصیت ماریا در این داستان به صورت نمادی

گونه نتیجه گرفته است که با  بررسی افعال سه مفعولی متون علمی پزشکی از منظر فرانقش تجربی این
و  هاي کالمی و ذهنی بسامد کمتري دارند رایندفاي پر بسامدترند  هاي مادي و رابطه وجود اینکه فرایند

ا ب) 2014( 2مسویا. علمی است ارش مقاالتهاي نگ جارپزشکی و هن هاي رشته این امر به علت ویژگی
نتایج . را در داستانی از پیتر آبراهام مورد بررسی قرار داده است هاي بیانی گرا فرایند خاذ رویکرد نقشات

این بررسی نشان داده است که بررسی این نوع فرایند ابزار مناسبی جهت تحلیل گفتمان از منظر جنسیت 
ها نشان  اي و ذهنی قرار دارد اما داده و همچنین با وجود آنکه فرایند بیانی در جایی بین فرایند رابطهاست 

  .اي با فرایند مادي نیز رابطه تنگاتنگی دارد اده است که فرایند رابطهد
مند  با استفاده از تحلیل نظام گذرایی در قالب دستور نقشگراي نظام) 1390(زاده و همکاران  آقاگل 

نتایج این پژوهش . دنبا یکدیگر مقایسه نموداحمد را  هلیدي چهار داستان کوتاه صادق هدایت و جالل آل
زاده و  احمد بیشتر از هدایت است و به اعتقاد آقاگل که بسامد رخداد فرایند مادي در آثار آل ن دادنشا

هاي  در حالی که هدایت از فرایند. استاحمد  گرایانه از سوي آل همکاران این امر بیانگر اتخاذ رویکرد واقع
عالوه بر . هدایت به انسان است هاي خود استفاده نموده است و دلیل آن توجه رفتاري بیشتر در داستان

 فر محمدي و نبی. احمد است هاي هدایت بیشتر از آل اي در داستان هاي ذهنی و رابطه کاربرد فرایند ،این
. دنمند مقایسه نمود گراي نظام نقشالمثل فارسی و انگلیسی را با استفاده از دستور  دویست ضرب) 2012(

اي و ذهنی در هر دو زبان زیاد است اما  هاي مادي، رابطه که کاربرد فرایند نتایج این بررسی نشان داد
هاي مادي و  اي، رفتاري و کالمی در زبان فارسی بیشتر و استفاده از فرایند کاربرد فرایندهاي رابطه

خوان رستم با  با بررسی افعال در هفت) 1393(فضائلی و ابراهیمی  .وجودي کمتر از انگلیسی است
اند که فرایند مادي بیشترین کاربرد را در این اشعار داشته  مند نشان داده نظام گراي نقش ده از دستوراستفا

معنادار لحاظ آماري نیز  به) اي فرایند رابطه(ند پر بسامد است و میزان کاربرد این فرایند با دومین فرای
امیرخانلو . اند هنامه عنوان کردهفضائلی و ابراهیمی دلیل این استفاده باال را فضاي حماسی شا. است

هاي موجود در فرانقش اندیشگانی غزلیات حافظ را  شناسانه بررسی فرایند اي سبک در مطالعه) 1394(
دهد حافظ در غزلیات عاشقانه و قلندارنه  نتایج پژوهش امیرخانلو نشان می. است مورد پژوهش قرار داده 

هاي استفاده کرده است و در غزلیاتی که ویژگی مناظره  دخویش از فرایند مادي بیشتر از سایر فراین
با بررسی و ) 1395(رضویان و احمدي . هاي کالمی استفاده بیشتري نموده است اند از فرایند داشته

اي نقش جنسیت بر  اند تا با رویکردي مقابله مقایسه نظام گذرایی در آثار نویسندگان زن و مرد سعی داشته
به این منظور رضویان و احمدي دو داستان نوشته شده توسط . ستان را مشخص نمایندارائه جزئیات در دا

  نتایج این پژوهش نشان داده. ندبا یکدیگر مقایسه کرد جعفر مدرس صادقی و سیمین دانشور را تحلیل و

                                                
1- Choura, S. 
2- Msuya, E.A. 
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ر هر د .تري استفاده کرده است اما متنوع اي کمتر هاي حاشیه است که دانشور نسبت به صادقی از افزوده
اثر  در. ، بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است»مکان«هاي مربوط به  دو داستان تعداد افزوده

درحالی که دانشور این افزوده را  خورد به چشم نمی »منبع و ظاهر«اي مربوط به  مرد هیچ افزوده هنویسند
را  یعرفان يها مند تجربه نظام ينقشگرابا استفاده از دستور ) 1395( يو تقو یانیصمد .به کار برده است

 يها ندیاثر فرا نیکه در ا پژوهش نشان داد نیا جیند؛ نتاقرار داد یمورد بررس »نیعبهر العاشق«در 
شیبانی اقدم و  .اند هبرد را داشتکار نیکمتر يو وجود يماد يها ندیبسامد و فرا نیشتریب يرفتار ،يا رابطه

کارکرد آیات و احادیث در دفتر اول مثنوي  بینی مولوي و در پژوهش خود بررسی جهان) 1396(همکاران 
هاي این پژوهش حاکی از آن است که هسته  یافته. ندگذرایی را مورد بررسی قرار دادبا تکیه بر نظام 

 و همچنین آیات. اي است از نوع رابطه هاي به کار رفته در آیات و احادیث معنایی فرایند اصلی و مرکز
 نمودیافته فرایند چند برعکس یا افزایش یابند، فرایند چند به توانند می ،مشخصی دارند فرایند که احادیثی

 و تعلیمی هدف بر ترتیب، این به و یابد تقلیل یک فرایند به تواند می مولوي کالم در احادیث و آیات در
کاربرد  هاي انتقادي نیز مند هلیدي در پژوهش گراي نظام دستور نقش. شود تأکید یخاص نکته ارشادي

که در رساله خود تحلیل انتقادي گفتمان دفاع مقدس در ) 1389(تبار  محبیاي داشته است نظیر  عمده
براي تحلیل چگونگی ارتباط متن شعر پژوهشگر . پور را مورد پژوهش قرار داده است اشعار قیصر امین

هاي دستور  ، که یکی از بخشتجربیشده در  ، با گفتمان این دوره، از ابزارهاي معرفیدفاع مقدس
ایدئولوژي گفتمان است که  نتایج این پژوهش نشان داده . است کرده گراي هلیدي است؛ استفاده نقش

مضامین گذاري براي  فرآیند نام .دارد اي گستردهپور، به صورت تلویحی بازتاب دفاع مقدس، در شعر امین
فردوسی . است  گشته شدگی نوعی طبیعی نگاهی عاشقانه و عارفانه صورت گرفته و باعث دفاع مقدس، با

ابزار تحلیل . در رساله خود تحلیل گفتمان انتقادي گلستان سعدي را مورد تأکید قرار داده است) 1389(
هاي انتقادي بر  و تحلیل استمند هلیدي و فرانقش تجربی  گراي نظام متن در این پژوهش نظریه نقش

نتایج پژوهش فردوسی نشان داده است که در . انجام شده است) 1989( 1اساس رویکرد نورمن فرکالف
با تبیین نقش و جایگاه مشارکان هر پژوهشگر . گلستان دو گفتمان عمده معنوي و حکومتی موجود است

که گفتمان غالب گلستان، گفتمان معنوي  یافته استنهایتاً به این نتیجه دست  ها،یک از این گفتمان
در ) 1392(پور  همچنین روحی. مشارکان آن، خداوند بر فضاي گلستان برتري مطلق دارد است و از میان

قرار داده  مقایسه مورد بررسی و را ابتهاج هوشنگ و شیرازي سعدي غزلیات محتواي رساله خود فرم و
 از موارد، اکثر در و روایی شاعر، دو هر غزل فرم، لحاظ بهیج این پژوهش نشان داده است که نتا. است

 سایه بدون ملموس انسانی عشق سایه، و سعدي محتوایی شعرنظر است و از  برخوردار مفهومی، انسجام
  .را در بر دارد سنتی غزل روحانی

                                                
1- Fairclough, N. 
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  ها یافته- 4
 ذهنی اي، رابطه مادي، فرایندهاي از تحقیق نظري چارچوب بخش در که تعاریفی اساس بر بخش این در
گفتمان تعلیمی مالفاخر  در موجود انواع فرایندهاي شد، ارائه وجودي و بیانی رفتاري، فرعی فرایندهاي و

اي از کاربرد آن در پیکره اشعار  براي هر یک از انواع فرایند نمونه به این منظور نخست،. شودبررسی می
ها در کل پیکره  فرایند از هر یک فراوانی درصد و فراوانی آنگاهگردد؛  گزیده مرثیه و گزیده اشعار ذکر می

  .گرددمودار ارائه میجدول و ن مورد مطالعه و نیز اشعار هر یک از کتب مورد بررسی در قالب
  فرایند مادي - 1 -4

  آمدهرا به گلزار  باد خزانی هرطرف او بار کربال بگشودساالر دین  تا قافله
  )گزیده مرثیه(
  مو اگر انبوه باشد ظاهرش باشد حساب پوست، آب گیردکه  جاري کنتا به چانه آب  
  )گزیده اشعار( 

 
  فرایند ذهنی  - 2 -4

  دلم خوش بود از قد رسایت به پایت دیدمهر آن درد الم 
  )گزیده مرثیه( 

  دیرم يو زا ،يو یکدزن يدشتا  شنید میش رفح دیدیش هرکه رو
  )گزیده اشعار( 

  اي فرایند رابطه - 3 -4
  استبه پیش دیده لیال روان  استعزیزم هیجده ساله جوان 

  )گزیده مرثیه( 
  توستسالی  آن نشانی از کهن توستسال نویی که او به خوشحالی 

  )گزیده اشعار( 
  فرایند بیانی - 4-4

  اي بلبل گلزار من اي نور چشمانم لیال اي علی کی سرو بستانم گفت می
  )گزیده مرثیه( 

  وصل ما و تو پر دیر نیست گفت چشم از دیدن تو سیر نیست گفت
  )گزیده اشعار( 

  فرایند رفتاري - 5 -4
  )گزیده مرثیه( نیندازي ما پریشان حال به نظر نپردازي ما امثال صحبت به خود تو

  خاري خلید فرو که شو خون امید اي دگر بخندد گلی مگر که بودم چشم عمر همه
  )گزیده اشعار( 
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  فرایند وجودي  - 6 -4
  مچون قمریان کوکو زنان اندر بیابان مجنون صفت خود را زنم در کوه و در دامان

  )گزیده مرثیه( 
  صالحی مانند او کم آمدي در شهري جوان زاهدي بود

  )گزیده اشعار( 
ها و گزیده اشعار مال فاخر  نتایج حاصل از تحلیل انواع فرایند در کل پیکره مورد بررسی که شامل مرثیه

  .ارائه شده است -1در جدول است 
  

  بسامد رخداد  نوع فرایند
  243  فرایند مادي
  52  فرایند ذهنی
  153  اي فرایند رابطه
  50  فرایند بیانی

  27  فرایند رفتاري
  10  فرایند وجودي
  535  ها مجموع فرایند

  فراوانی رخداد انواع فرایند در پیکره اشعار تعلیمی مالفاخر -1جدول 
با توجه به نتایج . بند مورد تحلیل قرار گرفته است 535وع مشد در مج مشاهده می - 1چنانچه در جدول 

بررسی به نمایش  درصد توزیع انواع فرایند را در کل پیکره مورد -1به دست آمده در این بخش، نمودار 
  :گذاشته است

  
  

  توزیع انواع فرایند در اشعار مالفاخر -1نمودار 

فرایند مادي

فرایند ذهنی

فرایند رابطه اي

فرایند وجودي

فرایند رفتاري فرایند بیانی
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شده وضعیت کلی توزیع انواع فرایند در گفتمان اشعار تعلیمی مالفاخر مشخص  - 1توجه به نمودار  با

بیشترین درصد  45مادي با   شود از بین انواع فرایند، فرایند مشاهده می -1همانطور که در نمودار . است
ها را به خود  درصد مجموع فرایند 29اي  پس از آن فرایند رابطه. رخداد را در گفتمان تعلیمی داشته است

 درصد، 10پس از آن فرایند ذهنی با . اختصاص داده است و از این منظر در مرتبه دوم قرار گرفته است
  .اند درصد رخداد داشته 2ند وجودي تنها با درصد و در پایان فرای 5درصد، رفتاري با  9هاي بیانی با  فرایند

هاي مجموعه  تعلیمی کتاب به منظور تحلیل جداگانه و مقایسه نظام گذرایی بر پایه نوع فرایند در گفتمان
هاي مجزا ارائه شده  درصد رخداد انواع فرایند در هر یک از این دو اثر در جدول مرثیه و گزیده اشعار،

به نمایش گذاشته  -2ع انواع فرایند در گفتمان تعلیمی گزیده مرثیه در جدول فراوانی و درصد توزی. است
  .شده است

  درصد توزیع  بسامد رخداد  نوع فرایند
  52  115  فرایند مادي
  8  19  فرایند ذهنی
  25  56  اي فرایند رابطه
  5  11  فرایند بیانی

  7  16  فرایند رفتاري
  3  6  فرایند وجودي
  100  223  ها مجموع فرایند

  فراوانی رخداد و درصد توزیع انواع فرایند در پیکره گزیده مرثیه -2جدول 
فرایند شناسایی گردید که از  223شود در گزیده مرثیه مجموعاً  مشاهده می - 2همانگونه که در جدول 

با  اي درصد بیشترین رخداد را در پیکره داشته است و پس از آن فرایند رابطه 52مادي با   این بین فرایند
و  5با  درصد، بیانی 7درصد، رفتاري با  8هاي ذهنی با  فرایند. درصد در مرتبه دوم قرار گرفته است 25

همچنین میزان . اند هاي بعدي از لحاظ بسامد رخداد قرار گرفته درصد به ترتیب در مرتبه 3وجودي با 
  .ارائه شده است -3در جدول  اشعار دهیگزها در گفتمان تعلیمی اد انواع فرایند و درصد توزیع آنرخد

  درصد توزیع  بسامد رخداد  نوع فرایند
  41  128  فرایند مادي
  11  33  فرایند ذهنی
  31  97  اي فرایند رابطه
  12  39  فرایند بیانی

  4  11  فرایند رفتاري
  1  4  فرایند وجودي
  100  312  ها مجموع فرایند

  پیکره گزیده اشعار فراوانی رخداد و درصد توزیع انواع فرایند در -3جدول
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فرایند کاربرد  312در غزلیات عاشقانه ابتهاج در مجموع  -3با توجه به نتایج به دست آمده در جدول 
داده است و  صدرصد بیشترین رخداد را به خود اختصا 41داشته است که از این تعداد فرایند مادي با 

درصد، ذهنی  12هاي بیانی با  فرایند. درصد در مرتبه دوم قرار دارد 31اي با  هاي رابطه پس از آن فرایند
. اند هاي بعد قرار گرفته لحاظ بسامد رخداد در مرتبه بهدرصد  1درصد و وجودي با  4درصد، رفتاري  11با 

در  -3و  -2هاي  به منظور مقایسه بهتر اشعار گزیده مرثیه و گزیده اشعار نتایج به دست آمده از جدول
  .به نمایش گذاشته شده است - 2لب نمودار قا

  
  مقایسه توزیع انواع فرایند در گزیده مرثیه و گزیده اشعار -2نمودار

هاي فعلی از سوي هر دو شاعر  شود، بیشترین میزان استفاده از فرایند دیده می -2همانگونه که در نمودار 
هاي  با وجود این درصد رخداد فرایند. استاي  هاي رابطه هاي مادي و پس از آن فرایند مربوط به فرایند

درصد از کاربرد همین فرایند در  11ها به میزان قابل توجهی یعنی  ها اشعار مرثیه مادي نسبت کل فرایند
و  3 هاي رفتاري و وجودي به میزان ها از فرایند عالوه بر این مالفاخر در مرثیه. گزیده اشعار بیشتر است

اي و ذهنی  هاي بیانی، رابطه از سوي دیگر رخداد فرایند. درصد بیشتر از گزیده اشعار استفاده کرده است 2
  .اند ها داشته گزیده اشعار رخداد بیشتري نسبت به مرثیه درصد در 3و  6، 7به ترتیب با 

  
  گیري بحث و نتیجه - 5

در پژوهش حاضر سعی شد تا با بررسی اشعار سروده شده از سوي عارف و ادیب فرزانه، عالمه مالعلی 
و معانی در گفتمان  هاي گزیده اشعار و گزیده مرثیه نخست به چگونگی بازنمود جهان فاخري، در کتاب

سپس با تکیه بر نتایج به دست آمده از . علیمی از طریق بررسی وضعیت نظام گذرایی پرداخته شودت

٠
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ها و  اهتو شبي متنی ایشان مشخص ها هاي موجود در اشعار هر یک از این دو اثر، ویژگی تحلیل فرایند
ر و گزیده هاي گزیده اشعا غزل از کتاب 260به این منظور . هاي موجود بین آنها مشخص شد تفاوت

و از منظر گذرایی مورد ) 2014(مند هلیدي و متیسن  گراي نظام مرثیه انتخاب و با استفاده از دستور نقش
دهد که به طور کلی در گفتمان  شده نشان می بند بررسی 535نتایج تحلیل . تحلیل قرار گرفته شدند

به این . استباالتري برخوردار هاي فرعی از بسامد  تعلیمی فارسی فرایندهاي اصلی نسبت به فرایند
درصد بیشترین کاربرد را در بازنمایی این گفتمان دارد و پس از آن  45هاي مادي با  صورت که فرایند

بیشترین استفاده را در بازنمایی این گفتمان بر عهده ) درصد 10(و ذهنی ) درصد 29(اي  هاي رابطه فرایند
درصد از مجموع انواع فرایندها به خود  9فرایند بیانی با اختصاص هاي فرعی  از بین فرایند. اند داشته

کم ) درصد 2(و فرایند وجودي ) درصد 5(پس از آن فرایند رفتاري . بیشترین کاربرد را داشته است
این نتایج بیانگر این است که ارجاع به دنیاي بیرون و . اند  کاربردترین نوع فرایند در این گفتمان بوده

هاي مادي از اهمیت باالتري  شرح وقایع و حوادث به علت بسامد بیشتر فرایند فتمانی و نیزهاي گ کنش
همچنین به منظور بازنمایی خصوصیات، شرایط و وضعیت مشارکین موجود در این . برخوردار است

به اي  ها و بیان مالکیت از فرایند رابطه هاي شخصیت گفتمان، بازنمایی فضایی و زمانی، توصیف ویژگی
 مال فاخر به منظور توصیف فضاي ذهنی و نیز تجربیات حسی در اشعار. میزان باالیی استفاده شده است

 و ها اندیشه رسد بازنمایی احساسات، تعلیمی خود از فرایند ذهنی بهره برده است اما چنانچه به نظر می
ز میزان اهمیت ها ا ها و توصیف شخصیت غزل نسبت به کنش در موجود هاي شخصیت هاي دریافت

  .کمتري برخوردار بوده است
با گزیده اشعار نشان داد استفاده از  گزیده مرثیه مقایسه نتایج به دست آمده از تحلیل نظام گذرایی

اي بیشترین  هاي مادي و رابطه فرایند. هاي زیادي با یکدیگر دارند شباهت اثر انواع فرایند در بین این دو
هاي  هاي خود از فرایند با وجود این مال فاخر در مرثیه. اند این دو اثر داشته کاربرد را در اشعار تعلیمی

آنچه در این بین بیشتر جلب . کرده استمادي، رفتاري و وجودي بیشتري نسبت به گزیده اشعار استفاده 
با توجه  توان بیشتر فرایند مادي در این اشعار است که دلیل آن را می مراتب  بهکند میزان رخداد  نظر می

ائمه  هایی دانست که ها، حوادث و رویداد به موضوع اشعار مرثیه، تالش مالفاخر در جهت بازنمایی کنش
و  اي در متن هاي رابطه اند و این امر خود را با افزایش بسامد فرایند ها بودهآن» هدف«یا » کنشگر«اطهار 

اي و  ي بیانی، رابطهندهایفراکه کاربرد  این در حالی است. پویایی بیشتر گزیده مرثیه نشان داده است
با توجه به مضامین و موضوعات مطرح شده در گزیده . استذهنی در گزیده اشعار بیشتر از گزیده مرثیه 

اند، مالفاخر به منظور همراه کردن  هاي آموزنده مطرح شده ها در قالب داستانکه بسیاري از آن اشعار
مضامین اعتقادي و تعلیمی بسیاري از مفاهیم را در قالب فهم نمودن  مخاطب با موضوع و قابل

ها گنجانده است که خود دلیلی است براي بسامد باالتر  هاي داستان میان شخصیت پرتعدادي گفتگوها
گونه موجب شده است تا شاعر با هدف  همین ساختار داستان. هاي بیانی در گزیده اشعار فرایند

هاي  ها و نیز تشبیه مفاهیم و مضامین متعالی به موجودیت تصویرسازي بهتر از شرایط، محیط و شخصیت
  .اي به میزان باالتري استفاده کند ر براي مخاطبین، از فرایند رابطهت ملموس
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هاي انجام گرفته شده در این حیطه که در بخش  هاي پژوهش حاضر با سایر پژوهش با مقایسه یافته
گفتمان تعلیمی  شود که نتایج به دست آمده از تحلیل نظام گذرایی پیشینه ذکر گردیدند مشخص می

زاده و همکاران  هاي آقاگل اربرد انواع فرایند در متون مورد بررسی با نتایج بررسیمالفاخر و بسامد ک
همسو ) 1394(و امیرخانلو ) 1393(، فضائلی و ابراهیمی )2013(، چورا )2012(فر  محمدي و نبی ،)1390(

 روي که بر) 1396(در پژوهش شیبانی اقدم و همکاران  پربسامدهاي  از سوي دیگر ترتیب فرایند. است
مورد  را نیعبهر العاشقکه تجارب عرفانی  )1395( يو تقو یانیصمداشعار مولوي انجام شده بود و 

که اشعار بررسی شده مولوي و تجارب  تحلیل قرار داده بود با نتایج پژوهش حاضر تفاوت دارد با وجود آن
ها و  اد؛ بسامد رخداد فرایندتوان به گفتمان تعلیمی ادبیات فارسی نسبت د را می نیعبهر العاشقعرفانی 

 رسد شیوه به نظر می. استمالفاخر متفاوت  شده ر با آثار بررسینحوه بازنمایی جهان در این دو اث
که به دیگر شعراي این  بازنمایی جهان با توجه به نظام گذرایی در گفتمان تعلیمی مالفاخر بیش از آن

مرسوم  ه خود نشان دهنده تمایز سبک او با شیوهانه قرابت دارد کسبک نزدیک باشد با گفتمان عاشق
  .بازنمایی جهان در گفتمان تعلیمی است
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