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  چکیده

زمانی  هاز دو دور) ابتهاجسعدي و (غزلیات عاشقانه دو شاعر نامدار  حاضر با هدف تحلیل گفتمان پژوهش
بینی موجود در این گفتمان در قالب نظام  شده است تا به این وسیله چگونگی بازنمایی جهان مختلف انجام

در غزلیات عاشقانه این دو   هاي احتمالی چنین بازنمایی ها و شباهت گذرایی و انواع فرایند و نیز تفاوت
هاي مادي،  بررسی فرایند دهد که در پیکره مورد ان میهاي پژوهش حاضر نش یافته. شاعر مشخص گردد

هاي ذهنی و بیانی بیشتر از ابتهاج  همچنین سعدي از فرایند. اند اي و ذهنی بیشترین کاربرد را داشته رابطه
هاي مادي، وجودي و رفتاري در غزلیات ابتهاج بیشتر  که کاربرد فرایند درحالی. استفاده کرده است

  .شودمشاهده می
  

  تحلیل گفتمان، نظام گذرایی، سعدي، ابتهاج: کلیدي هايواژه
 
  مقدمه - 1

این قالب از دل . قالب غزل است شعري، ترین قالب رایج شعر فارسی، هدر طول تاریخ بیش از هزار سال
استیالي قصیده بر شعر فارسی است و این روند تا  هقصیده بیرون آمده و رواج و روایی آن نیز بعد از دور

هاي زوج  بیت و مصرع اول آن با مصرع 25تا  5ابیات غزل بین . امروز نیز با شدت و ضعف ادامه دارد
وصف معشوق و زیبایی، «غزل که قالب اصلی شعر غنایی است، داراي مضامینی چون . قافیه است هم

ل رنجوري عاشق، شکایت  از روزگار، یاد خوش ایام وصال و وصف ذکر اخالق او از قبیل نامهربانی، حا
الدین مصلح بن  ابومحمد مشرف). 269: 1362شمیسا، (» زیبایی طبیعت از قبیل باغ و بهار و ماه است
زبان  فارسی هشاعر و نویسند) هجري قمري 690 - 606( عبداهللا بن مشرّف متخلص به سعدي شیرازي
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سعدي در . که آثار ارزشمندي چون گلستان و بوستان از وي به یادگار مانده استو نامدار ایرانی است 
امیر هوشنگ . سرایان تاریخ ایران شهرتی جهانی دارد ترین غزل دست کنار حافظ به عنوان یکی از چیره

شاعر و محقق پرآوازه  ایرانی است که ) هجري شمسی 1306اسفند  6 هزاد(سایه . ا. ابتهاج متخلص به ه
در پژوهش . دانند گوي می ترین شاعران فارسی هاي بزرگ ردیف سروده هاي عاشقانه او را هم بسیاري غزل

از ) سعدي و ابتهاج(زبان  سرایان بنام فارسی هاي دو تن از غزل حاضر سعی خواهد شد تا با تحلیل سروده
مند  گراي نظام ستور نقشهاي گفتمانی غزلیات عاشقانه با استفاده از د دو دوره زمانی مختلف ویژگی

آمده از تحلیل چگونگی  دست  سپس با تکیه بر نتایج به. ها مشخص گردند این سروده تجربی هلیدي
ها در اشعار هر کدام از این دو شاعر مشخص گردد و به منظور  بازنمایی جهان، مفاهیم، احساسات و رفتار

  . کدیگر مقایسه شوندهاي سبکی این نتایج با ی ها و تفاوت پی بردن به شباهت
 گفتمان به منظور تحلیل .استاي  و به روش کتابخانه یتحلیل - پژوهش حاضر از نوع توصیفی

ند و با شد  فی انتخابغزل عاشقانه از سعدي و ابتهاج به روش تصاد 20در این مقاله  عاشقانه غزلیات
ها و  نیز تشخیص شباهتبینی موجود در این گفتمان و  بردن به چگونگی بازنمایی جهان هدف پی

بندي و  طبقه(هاي موجود در نظام گذرایی  شاعر با استفاده از ابزار هاي این دو هاي احتمالی سروده تفاوت
  .ندو مقایسه قرار گرفتفرانقش تجربی مورد تحلیل ) بسامد رخداد انواع فرایند

  
  پیشینه پژوهش - 2

ترین ابزارهاي موجود جهت تحلیل متن و  ربرديمند هلیدي به عنوان یکی از کا گراي نظام دستور نقش
هاي گوناگونی نظیر  ها و حوزه از این جهت از ابزارها و مفروضات آن در پژوهش .شود گفتمان شناخته می

شناسی زبان و دیگر  شناسی، روان شناسی ادبی، نشانه ، سبک)تگفا(تحلیل گفتمان، تحلیل گفتمان انتقادي
ترین  در این بخش به برخی از مرتبط. شوداستفاده میگستره به طور سی شنا هاي مرتبط به زبان حوزه

هاي صورت گرفته در حوزه تحلیل گفتمان متون ادبی ایرانی و غیر ایرانی که با استفاده از دستور  پژوهش
  .شود اند اشاره می مند انجام شده نظام

ي ها هایی از گفتار یکی از شخصیت ثالمبا ارائه  1ویلیام گلدینگی از رمانبا بررسی  )1971(هالیدي 
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 کرد را توان این مسئله بان میکارکرد فرانقش تجربی ز 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 طنیننظام گذرایی را در تحلیل متنی مستخرج از رمان ) 1982(
که شخصیت اول متن، منفعل است و نقش است   داده هاي آماري برتون نشان نتایج تحلیل. است

                                                
1- W. Golding 
2- D. Burton 
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. ها، مشارکین دیگر هستند پذیرد و انجام دهنده کنش کنشی از سوي وي انجام نمی هیچ. کنشگري ندارد
با بررسی انواع فرایند در شعري از موري مشاهده کرده است که فرایند مادي بیشترین ) 1989(حسن 

گونه کاربردي در متن مورد مطالعه  در حالی که فرایند بیانی هیچاستفاده را در این شعر داشته است 
ابوالحسنی و . حسن علت این موضوع را تنهایی شخصیت اصلی داستان قلمداد کرده است. نداشته است

با مقایسه فرانقش تجربی متون درسی دانشگاهی و متون همسان غیر درسی ) 1387(میرمالک ثانی 
علوم انسانی با علوم پایه متفاوت است به  ههاي رشت ها در کتاب صد فراینداند که توزیع در نشان داده

در حالی که . استهاي علوم پایه بیشتر از علوم انسانی  اي در کتاب هاي مادي و رابطه نحوي که فرایند
زاده و همکاران  آقاگل. اند هاي علوم انسانی داشته فرایندهاي ذهنی و کالمی توزیع بیشتري در کتاب

مند هلیدي چهار داستان کوتاه  با استفاده از تحلیل نظام گذرایی در قالب دستور نقشگراي نظام) 1390(
نتایج این پژوهش نشان داده است که بسامد . دحمد را با یکدیگر مقایسه نمودنا صادق هدایت و جالل آل

زاده و همکاران این امر بیانگر  لاحمد بیشتر از هدایت است و به اعتقاد آقاگ رخداد فرایند مادي در آثار آل
هاي رفتاري بیشتر در  در حالی که هدایت از فرایند. استاحمد  گرایانه از سوي آل اتخاذ رویکرد واقع

عالوه بر این کاربرد . هاي خود استفاده نموده است و دلیل آن توجه هدایت به انسان است داستان
فر  کالهدوز محمدي و نبی. احمد است ایت بیشتر از آلهاي هد اي در داستان هاي ذهنی و رابطه فرایند

. دنمند مقایسه نمود گراي نظام نقش المثل 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 رابطهکاربرد فرایندهاي 
با بررسی افعال سه مفعولی متون علمی پزشکی از منظر ) 2013( 1چورا. وجودي کمتر از انگلیسی است

ر اي پر بسامدت هاي مادي و رابطه گونه نتیجه گرفته است که با وجود اینکه فرایند فرانقش تجربی این
پزشکی و  ههاي رشت هاي کالمی و ذهنی بسامد کمتري دارند و این امر به علت ویژگی هستند فرایند

خوان رستم  با بررسی افعال در هفت) 1393(فضائلی و ابراهیمی . هاي نگارش مقاالت علمی است هنجار
رد را در این اشعار داشته ند که فرایند مادي بیشترین کاربمند نشان داد نظام گراي نقش با استفاده از دستور

لحاظ آماري نیز معنادار  به) اي فرایند رابطه(است و میزان کاربرد این فرایند با دومین فرایند پر بسامد 
امیرخانلو . اند فضائلی و ابراهیمی دلیل این استفاده باال را فضاي حماسی شاهنامه عنوان کرده. است

هاي موجود در فرانقش اندیشگانی غزلیات حافظ را  رایندشناسانه بررسی ف 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  خویش از فرایند مادي بیشتر از سایر فرایند
با بررسی و ) 1395(رضویان و احمدي . هاي کالمی استفاده بیشتري نموده است اند از فرایند داشته

اي نقش جنسیت  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 . ارائه جزئیات در داستان را مشخص نمایند در
نتایج این پژوهش . ندتحلیل و  با یکدیگر مقایسه کردسط جعفر مدرس صادقی و سیمین دانشور را تو

                                                
1- S. Choura 
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در هر  .استفاده کرده است تر اي کمتر اما متنوع هاي حاشیه که دانشور نسبت به صادقی از افزوده نشان داد
اثر  در. اختصاص داده است، بیشترین میزان را به خود »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
کارکرد  بینی مولوي و در پژوهش خود بررسی جهان) 1396(شیبانی اقدم و همکاران  .به کار برده است

هاي این  یافته. ندگذرایی را مورد بررسی قرار دادم آیات و احادیث در دفتر اول مثنوي با تکیه بر نظا
هاي به کار رفته در آیات و احادیث از  معنایی فرایند پژوهش حاکی از آن است که هسته اصلی و مرکز

 چند به توانند می هستند، مشخص فرایند یک شامل که احادیثی و همچنین آیات. اي است نوع رابطه
یک  به تواند می مولوي کالم در احادیث و آیات در نمودیافته فرایند چند برعکس یا افزایش یابند، فرایند
دستور . شود تأکید خاص نکته یک ارشادي و تعلیمی هدف بر ترتیب، این به و یابد تقلیل فرایند
تبار  محبی اي داشته است نظیر ز کاربرد عمدههاي انتقادي نی مند هلیدي در پژوهش گراي نظام نقش

پور را مورد پژوهش  خود تحلیل انتقادي گفتمان دفاع مقدس در اشعار قیصر امین نامهپایانکه در ) 1389(
براي تحلیل چگونگی ارتباط متن شعر دفاع مقدس، با گفتمان این دوره، از پژوهشگر . قرار داده است

ه شد گراي هلیدي است؛ استفاده هاي دستور نقش ، که یکی از بخشتجربیشده در  ابزارهاي معرفی
پور، به صورت ایدئولوژي گفتمان دفاع مقدس، در شعر امیناست که  نتایج این پژوهش نشان داده . است

نگاهی عاشقانه و عارفانه  گذاري براي مضامین دفاع مقدس، با فرآیند نام .دارد اي گستردهتلویحی بازتاب 
خود تحلیل گفتمان  نامهانپایدر ) 1389(فردوسی . است  گشته شدگی نوعی طبیعی صورت گرفته و باعث

گراي  ابزار تحلیل متن در این پژوهش نظریه نقش. انتقادي گلستان سعدي را مورد تأکید قرار داده است
) 1989( 1هاي انتقادي بر اساس رویکرد نورمن فرکالف و تحلیل استمند هلیدي و فرانقش تجربی  نظام

که در گلستان دو گفتمان عمده معنوي و است  نتایج پژوهش فردوسی نشان داده. انجام شده است
نهایتاً به این  ها،با تبیین نقش و جایگاه مشارکان هر یک از این گفتمانپژوهشگر . حکومتی موجود است

مشارکان آن، خداوند بر  که گفتمان غالب گلستان، گفتمان معنوي است و از میان یافته استنتیجه دست 
 غزلیات محتواي خود فرم و نامهپایاندر ) 1392(پور  همچنین روحی. فضاي گلستان برتري مطلق دارد

یج این پژوهش نشان داده نتا. قرار داده است همقایس مورد بررسی ورا  ابتهاج هوشنگ و شیرازي سعدي
است و از  برخوردار مفهومی، انسجام از موارد، اکثر در و روایی شاعر، دو هر غزل فرم، لحاظ است که به

  .را در بر دارد سنتی غزل روحانی هسای بدون ملموس انسانی عشق سایه، و سعدي شعر محتواي
 
 مند گراي نظام دستور نقش - 3
 اینرو، از هاي متفاوت است؛ پدیده و جامعه در مختلف کارکردهاي و نقش داراي زبان نقشگرا، دستور در

 قالب در تجربه الگوهاي گرا نقش هنظری با مطابق. بررسی نمود را زبان هاي پدیده رویکرد این با توان می
 تجربه مختلف هايجنبهاز منظر هلیدي و متیسن  .یابند می تجلی فرانقش تجربی طریق از و فرآیندها

                                                
1- Norman Fairclough 
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 و پیوستگی و انسجام و هستند درگیر فرایند این در که افرادي روابطچگونگی  داده، رخ فرایندي(انسان 
 توانندمی موازي و همزمان طور به که تجربی، بینافردي و متنی فرانقش سه طریق از) پیام عناصر توالی

 این از یک هر در ).30: 2014، 1هلیدي و متیسن(یابدمی زبانی بازنمود ،باشند داشته وجود پیام در
 در هاییفرایند بازنمایی بند( 3»بازنمایی«بند به عنوان « .شودمی ارائه 2بند از متفاوتی تعبیر هافرانقش

 شرکت وکند می مطرح کار کننده عنوان به را او گوینده که است عنصري گرکنش ؛است انسان تجربه
 .است شنونده و گوینده بین انتقال و مبادله واقع در بند( 4»مبادله«ت؛ اس فرایند این در فعال کننده

 ؛ وداندمی آن به منسوب و منوط را کندمی بیان که ايگزاره اعتبار گوینده که است عنصري» فاعل«
 دید از پیام این عزیمت نقطه و دارد پیامی متن دیدگاه این از و است مطرح متنی فرانقش در( 5»پیام«

نقش اندیشگانی که همان نقش محتوایی و بازنمایی  .)83: همان) (شودمی نامیده »مبتدا/آغازگر« گوینده
 .استنظام گذاریی ساز و کار بیان این فرانقش  و استزبان 

  نظام گذرایی - 1 -3
اي براي بازنمایی است و بند یک رخداد را به لحاظ اینکه چه کسی  شیوه »بند«از منظر فرانقش تجربی 

در آن مشارکت داشته است، چه عملی اتفاق افتاده است و زمان، مکان، شیوه و علت این رخداد چه بوده 
:  2004(بی است و هلیدي و متیسن نظام گذرایی مکانیسم بیان فرانقش تجر. دهد است، توضیح می

به اعتقاد ایشان نظام گذرایی . نامند شود را گذرایی می نظام دستوري که این امر در آن محقق می) 170
گذرایی   )106:  1994(به نظر هلیدي   .کند کنترلی از فرایندها تفسیر می قابل هدنیاي تجربه را در مجموع

بخشند و  ویر ذهنی خود از واقعیت را در قالب زبان تجسم میدهد چگونه کاربران زبان تص نشان می
 از ايمجموعه از تجربهاین . دهند چگونه تجربه خود از دنیاي اطراف و درونشان را توضیح می

 شده لیتشک؛ شدن و بودن و دادن معنا کردن، احساس دادن، انجام افتادن، اتفاق یعنی ،» 6ها دادن روي«
  .است

عمل  یارخداد یک که  فرایند -1 :است شده لیتشکبند از سه عنصر اصلی  ،در فرانقش تجربی
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 

                                                
1- Matthiessen, C.M. 
4- clause  
5- representation  
6- exchange  
7- message  
6-goings on 
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 ندیفرا نوع شش در دهند می حیتوض که يا جربهت نوع اساس بر  را یتجرب يها دادیرو سنیمت و هلیدي
هاي اصلی به سه  فرایند. شوند هاي اصلی و فرعی تقسیم می اند که به دو دسته فرایند کرده بندي دسته
 5وجودي، 4رفتاري فرعی فرایندفرایندها سه  اینو در مرز  شوندمی تقسیم 3اي، رابطه2ذهنی، 1مادي گروه

  .دنگیرقرار می 6بیانیو  5وجودي
  فرایند مادي  -1 - 1 -3

یا  استالزم  یافعلی که نمایاننده این نوع فرایند است . دهندها رخداد حادثه را نشان میاین نوع فرایند
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 -3

 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 دهند به انواعی دسته بندي می ماهیت کنش ذهنی که صورت می

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

  اي فرایند رابطه -3 - 1 -3
چگونه  هو این فرایند نشان دهند دادن است هویت یا بخشیدن شخصیتاي هاي رابطهفرایند اصلینقش 

بودن موردتوجه قرار  هدر این نوع فرایند تجربه از جنب). 259: 2014هلیدي و متیسن، (بودن چیزهاست 
اي مختلف هصورتنتیجه  در. کردن حسو  دادن انجام هگیرد و نه مانند فرایند مادي و ذهنی از جنب می

که اجزاي  اسنادي -1 اي عبارت است از 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 در فرایند رابطه. است 5و شناسا 4شناخته آن از حاصل بند دهنده لیتشک
  .استبندي عناصر قابل جابجایی  چنینفرد است و در  هویت

  فرایند بیانی  -4 - 1 -3
یک  هکه نتیجاست ) گفتن(هاي مادي و ذهنی و انجام یک عمل فیزیکی  این فرایند مرز میان فرایند

مشارکی که در تمام فرایندهاي . بند داراي این فرایند به بیان چیزي اشاره دارد فعالیت ذهنی است و
 -1: کننددر بند ایفاي نقش می نیز دیگرکننده شرکت سهاست و عالوه بر آن  6گویندهبیانی حضور دارد 

شخصی است که روي سخن گوینده  منظور از مخاطب بند. 9مخاطب فرایند -3، 8گفته -2، 7مخاطب بند
او  بیانیشده است و مخاطب فرایند کسی است که فرایند  گفته آن چیزي است که بیان. گوینده با او است
  ).303: 2014هلیدي و متیسن،( دهدرا هدف قرار می

  فرایند رفتاري -5 - 1 -3
از  مادي قرار دارند؛ به همین علت هنی در مرز بین فرایند ذهنی وهاي ذ نوع فرایندها مانند فرایند این

این . استهاي تجربی  یک سو تا حدودي شبیه به فرایندهاي مادي و از سوي دیگر شبیه به فرایند
شناختی  رفتارهاي فیزیولوژیکی و روانشامل د و نشومعمول به انسان نسبت داده می طور  ها بهفرایند
  به زندمیکننده یا کسی که از او رفتاري سر شرکت .نفس کشیدن، سرفه کردن، خیره شدن: مانند .است
هلیدي و ( شودنامیده می 10شعور باشد و در چنین بندهایی رفتارگر معمول باید یک موجود ذي طور

  )301: 2014متیسن، 
  فرایند وجودي -6 - 1 -3

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

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

                                                
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 -3
 در پیرامونی عنصر .دهند که فرایند در آن صورت پذیرفته است می اي را نشان زمینه عناصر پیرامونی پس

 ،کیفیت و ابزار: مانند 2شیوه ،مسافت و مدت: مانند 1گستره ،مکان و زمان قیود انگلیسی و فارسی زبان
  ).1389 ،و رمضانی کیب رستم( ردیگ یبرم در را4احتمال دلیل و قصد؛ و: مانند 3علت

 يها وهیش هدهند بازتاب تواند یم بند يالگو رایز است برخوردار تیاهم از گفتمان لیتحل در ییگذرا
 و کنشگر گاهیجا در افراد ییبازنما با مثال،  عنوان  به باشد، تیواقع ساختن و جهان به نگاه مختلف

 ای اشخاص که باشد قرار  نیا از یضمن يمعنا يدارا است ممکن امر نیهم. هدف گاهیجا در گرانید
 توان یم را ها ییبازنما جهینت در. هستند قدرت ای  تیعامل يدارا که اند شده ییبازنما يا گونه به ییها گروه
  ).46: 1395امیري، ( دانست گفتمان در يدئولوژیا و يابزار استفاده ،يریسوگ از یحاک
  ها یافته - 4
 ذهنی اي، رابطه مادي، فرایندهاي از تحقیق نظري چارچوب بخش در که تعاریفی اساس بر بخش این در
گفتمان عاشقانه غزلیات  در موجود انواع فرایندهاي شد، ارائه وجودي و بیانی رفتاري، فرعی فرایندهاي و

اي از کاربرد آن در  نمونه هافرایند براي هر یک از این به این منظور نخست،. شود می بررسیفارسی 
 هها در کل پیکر فرایند از هر یک فراوانی درصد و فراوانی گردد؛ آنگاه پیکره اشعار سعدي و ابتهاج ذکر می

  .گرددجدول و نمودار ارائه می مورد مطالعه و نیز غزلیات هر یک از شاعران مورد بررسی در قالب
  فرایند مادي - 1 -4

  را اصنام بشکنیم تا  کن عرضه ما بر توحید    رود میاي با بت پرستی  هر ساعت از نو قبله
   )سعدي(

  باري کشید نتوان گرانی بدین دگر که               بریزد و بگریزد گویم کوه به اگر غم
 )ابتهاج(
 
  فرایند ذهنی - 2 -4

  را جام بیاور ساقی ببر جانی گران صوفی  رود می سر این در جان ور نشنود مالمت سعدي
  )سعدي(

  گرفت یاد و کُشی مردم ي شیوه این دید    فلک خونریزِ که تو چشم شوخی از آه
  )ابتهاج(

  
  اي فرایند رابطه - 3 -4

                                                
1- extent 
2- manner 
3- cause 
4- contingency 
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 امید از دهن خونین  انتظار از دل    نیازمندان نفس از عشق بوي است خوش چه
  خندان

  )سعدي(
 بیداد ره دیگر که زخمه آن از داد      است انگیزتر غم عشّاق ي ناله از شعرم
  گرفت

  )ابتهاج(
  فرایند بیانی - 4 -4

  خندان دهان از سخن چندان است قیامت که    بشنو و بگوي سخنی بنشین و بیا نفسی
  )سعدي(

  باري کشید نتوان گرانی بدین دگر که      بریزد و بگریزد گویم کوه به اگر غم
  )ابتهاج(

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

  خاري خلید فرو که شو خون امید اي دگر    بخندد گلی مگر که بودم چشم عمر همه
  )ابتهاج(

  فرایند وجودي - 6 -4
  زد جنون از دم اینجا بود عاقلی که جا هر    سالسل در بست می را خود دیوانگان

  )سعدي(
   نیست حبیب نشان و هست حبیب نام       رود کجا محبت دیار گشته گم

  )ابتهاج(
عدي و بتهاج هاي عاشقانه س شامل غزلنتایج حاصل از تحلیل انواع فرایند در کل پیکره مورد بررسی 

  .ارائه شده است -1در جدول 
  بسامد رخداد  نوع فرایند
  219  فرایند مادي
  52  فرایند ذهنی
  142  اي فرایند رابطه
  39  فرایند بیانی

  16  فرایند رفتاري
  41  فرایند وجودي

  509  ها فرایندمجموع 
  فراوانی رخداد انواع فرایند در پیکره غزلیات عاشقانه سعدي و ابتهاج  -1جدول 
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نتایج  با توجه به. بند مورد تحلیل قرار گرفته است 509در مجوع  شود مشاهده می -1چنانچه در جدول 
درصد توزیع انواع فرایند را در کل پیکره مورد بررسی به نمایش  -1به دست آمده در این بخش، نمودار 

  : گذاشته است

  
  توزیع انواع فرایند در غزلیات سعدي و ابتهاج -1نمودار 

وضعیت کلی توزیع انواع فرایند در گفتمان غزلیات عاشقانه دو شاعر مورد  -1توجه به نمودار  با
مادي با   شود از بین انواع فرایند، فرایند مشاهده می -1همانطور که در نمودار . شود بررسی مشخص می

درصد مجموع  28اي  پس از آن فرایند رابطه. درصد بیشترین رخداد را در گفتمان عاشقانه داشته است 43
پس از آن فرایند . ها را به خود اختصاص داده است و از این منظر در مرتبه دوم قرار گرفته است فرایند

درصد  3درصد و در پایان فرایند رفتاري تنها با  8هاي وجودي و بیانی با  درصد،  فرایند 10ذهنی با 
  .رخداد داشته است

ام گذرایی در گفتمان  غزلیات عاشقانه سعدي و ابتهاج فراوانی به منظور تحلیل جداگانه و مقایسه نظ
چگونگی . هاي مجزا ارائه شده است و درصد رخداد انواع فرایند در اشعار هر یک از این شاعران در جدول

  .به نمایش گذاشته شده است -2هاي سعدي در جدول  رخداد انواع فرایند در گفتمان عاشقانه سروده
  
  
  
  
  
  

فرایند مادي
43%

فرایند ذهنی 
فرایند رفتاري10%

3%

فرایند بیانی
8%

فرایند رابطه اي
28%

فرایند وجودي
8%
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  درصد توزیع  بسامد رخداد  دنوع فراین

  42  119  فرایند مادي
  11  32  فرایند ذهنی
  28  79  اي فرایند رابطه
  10  27  فرایند بیانی

  3  7  فرایند رفتاري
  6  17  فرایند وجودي

  100  281  ها مجموع فرایند
  فراوانی رخداد و درصد توزیع انواع فرایند در پیکره غزلیات عاشقانه سعدي  -2جدول 

فرایند شناسایی گردید که  281شود در اشعار سعدي مجموعاً  مشاهده می -2همانگونه که در جدول 
اي با  اند و پس از آن فرایند رابطه درصد بیشترین رخداد را در پیکره داشته 42مادي با   از این بین فرایند

 6درصد، وجودي با  10ی با درصد، بیان 11هاي ذهنی با  فرایند. درصد بیشترین بسامد را داشته است 28
همچنین میزان . اند لحاظ بسامد رخداد قرار گرفته بههاي بعدي  درصد به ترتیب در مرتبه 3و رفتاري با 

  .ارائه شده است -3هاي ابتهاج در جدول  ها در گفتمان عاشقانه سرودهداد انواع فرایند و درصد توزیع آنرخ
  

  درصد توزیع  بسامد رخداد  نوع فرایند
  44  100  فرایند مادي
  9  20  فرایند ذهنی
  28  63  اي فرایند رابطه
  5  11  فرایند بیانی

  4  9  فرایند رفتاري
  10  24  فرایند وجودي

  100  227  ها مجموع فرایند
  ابتهاجفراوانی رخداد و درصد توزیع انواع فرایند در پیکره غزلیات عاشقانه  -3جدول

  
فرایند کاربرد  227در غزلیات عاشقانه ابتهاج در مجموع  -3با توجه به نتایج به دست آمده در جدول 

درصد بیشترین رخداد را به خود اخصاص داده است و پس  44داشته است که از این تعداد فرایند مادي با 
درصد، ذهنی با  10وجودي با  هاي  فرایند. درصد در مرتبه دوم قرار دارد 28هاي ارتباطی با  از آن فرایند

به . اند هاي بعد قرار گرفته لحاظ بسامد رخداد در مرتبه بهدرصد  4درصد و رفتاري با  5درصد، بیانی  9
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 -2در قالب نمودار  -3و  - 2هاي  منظور مقایسه بهتر اشعار سعدي و ابتهاج نتایج به دست آمده از جدول
  .به نمایش گذاشته شده است

  
  یسه توزیع انواع فرایند در اشعار سعدي و ابتهاجمقا -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 از سوي سعدي بیشتر است 2ها در اشعار ابتهاج  ایندکل فربه مادي نسبت 
درصد بیشتر از سعدي استفاده کرده  1و  4هاي وجودي و بیانی به میزان   ابتهاج از فرایند ،عالوه بر این

رخداد  درصد در اشعار سعدي 2و  5هاي بیانی و ذهنی به ترتیب با  از سوي دیگر رخداد فرایند. است
شاعر است که  اي از سوي هر دو هاي رابطه نکته حائز اهمیت میزان استفاده از فرایند. اند بیشتري داشته

  .اند درصد از کاربرد انواع فرایند را به این نوع اختصاص داده 28هر کدام 
  گیري بحث و نتیجه - 5

سوي دو شاعر پرآوازه این سبک، در پژوهش حاضر سعی شد تا با بررسی غزلیات عاشقانه سروده شده از 
افکار و معانی در این گفتمان از طریق بررسی /سعدي و ابتهاج، نخست به چگونگی بازنمود جهان

هاي موجود در  سپس با تکیه بر نتایج به دست آمده از تحلیل فرایند. وضعیت نظام گذرایی پرداخته شود
وجود بین این هاي م ها و تفاوت و شباهتشخص هاي متنی ایشان م ن، ویژگیاشعار هر یک از این شاعرا
غزل از اشعار سعدي و ابتهاج انتخاب و با استفاده از دستور  20به این منظور . دو خرده گفتمان تعیین شد

نتایج تحلیل . ایی مورد تحلیل قرار گرفته شدو از منظر گذر) 2014(مند هلیدي و متیسن  گراي نظام نقش
هاي  در گفتمان عاشقانه غزلیات فارسی فرایندهاي اصلی نسبت به فراینددهند که  بند نشان می 509

درصد بیشترین کاربرد  44هاي مادي با  به این صورت که فرایند. استفرعی از بسامد باالتري برخوردار 
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) درصد 10(و ذهنی ) درصد 28(اي  هاي رابطه را در بازنمایی این گفتمان دارد و پس از آن فرایند
هاي فرعی فرایند مادي و  از بین فرایند. ندنمایی این گفتمان بر عهده داشتستفاده را در بازبیشترین ا

اند و فرایند رفتاري کم کاربردترین نوع فرایند در این گفتمان بوده  داشته) درصد 8(وجودي رخدادي برابر 
شرح وقایع عاشقانه به  وهاي گفتمانی  این نتایج بیانگر این است که داللت بر دنیاي بیرون و کنش. است

همچنین به منظور بازنمایی شرایط . هاي مادي از اهمیت باالتري برخوردار است علت بسامد بیشتر فرایند
هاي عاشق و  و وضعیت مشارکین موجود در این گفتمان، بازنمایی فضایی و زمانی، توصیف ویژگی

سعدي و ابتهاج به منظور . استفاده شده استاي به میزان باالیی  معشوق و بیان مالکیت از فرایند رابطه
اند  توصیف فضاي ذهنی و نیز تجربیات حسی عاشقانه در غزلیات عاشقانه خود از فرایند ذهنی بهره برده

غزل  در موجود هاي شخصیت هاي دریافت و ها اندیشه رسد بازنمایی احساسات، اما چنانچه به نظر می
  .ها اهمیت کمتري داشته باشد صیتهاي عاشقانه و توصیف شخ نسبت به کنش

مقایسه نتایج به دست آمده از تحلیل نظام گذرایی اشعار سعدي با ابتهاج نشان داد استفاده از انواع 
اي بیشترین  هاي مادي و رابطه فرایند. هاي زیادي با یکدیگر دارد شاعر شباهت فرایند در بین این دو

اي در پیکره  تا جایی که میزان استفاده از فرایند رابطه. داشت کاربرد را در غزلیات عاشقانه این دو شاعر
هاي  سعدي در اشعار خود از فرایند ،با وجود این. ی سعدي و ابتهاج به یک میزان بودغزلیات مورد بررس

هاي مادي  این در حالی است که کاربرد فرایند. است ذهنی و بیانی بیشتري نسبت به ابتهاج استفاده کرده
دهد که سعدي به منظور بازنمایی  این امر نشان می. استو وجودي در اشعار ابتهاج بیشتر از سعدي 

اج تأکید بیشتري بر عواطف و احساسات ذهنی داشته است و روابط عاشقانه در اشعار خود به نسبت ابته
تر را براي مخاطبین اشعارش خلق کرده است؛ همچنین کاربرد فرایند بیانی باالتر نتیجه  فضایی انتزاعی

هاي عاشق و معشوق با یکدیگر، گفتگوي  بازنمایی روابط عاشقانه از سوي این شاعر در قالب مناظره
از سوي دیگر کاربرد باالتر فرایند مادي در اشعار ابتهاج . و نیز  روایت عشق استدرونی شاعر با خویشتن 

از سوي دیگر ابتهاج با استفاده . باشد تاکید او بر جهان واقع می دهنده پویایی بیشتر اشعار وي و نشان
رفتارهاي هاي مادي سعی داشته است تا به میزان بیشتري  هاي رفتاري در کنار فرایند بیشتر از فرایند

  . جسمی و روحی عاشق و معشوق را بازنمایی کند
یطه که در بخش هاي انجام گرفته شده در این ح هاي پژوهش حاضر با سایر پژوهش با مقایسه یافته
شود که نتایج به دست آمده از تحلیل نظام گذرایی غزلیات عاشقانه  مشخص می پیشینه ذکر گردید

زاده و  هاي آقاگل واع فرایند در متون مورد بررسی با نتایج بررسیسعدي و ابتهاج و بسامد کاربرد ان
و ) 1393(، فضائلی و ابراهیمی )2013(، چورا )2012(فر  ،کالهدوز محمدي و نبی)1390(همکاران 
قدم و هاي پر بسامد در پژوهش شیبانی ا از سوي دیگر ترتیب فرایند. همسو است) 1394(امیرخانلو 
اشعار مولوي انجام شده بود با نتایج پژوهش حاضر تفاوت دارد و این امر روي  که بر) 1396(همکاران 

هاي سبکی متفاوت مولوي با سعدي و ابتهاج و نیز مضمون اصلی متفاوت در دو گفتمان عاشقانه  ویژگی
  .دهد و تعلیمی را بازتاب می
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