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دانشآموختة دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
(از ص  961تا )916
تاریخ دریافت مقاله ،9111/1/02 :تاریخ پذیرش مقاله9111/90/00 :

چکیده
در دستور نقشگرا ،زبان دارای نقش و کارکردهای مختلف در اامهفه و پدیفد هفای ااتافا
است؛ از اینرو ،م توان با این رویکرد پدید های زبان را بررس کرد .مطابق با نظریۀ نقفشگفرا
الگففوهای تجربه در قالب فرآیندها و از طریق فرانقش اندیشگان تجلّ م یابند .بر این اسفا ،
م توان با بررس انواع فرآیندهای مواود در افهال و تهیفین میفنان فراوانف آن ،از نفوع رفتفار
زبان شا ر یا نویسند در بازناای اهان واقع آگا شد؛ برای مثال ،حافظ در غنلهای اشفقانه
و قلندرانۀ خویش ،از فرآیندهای مادی که بر بیفان دنیفای بیفرون داللفت دارد ،بیشفتر از سفایر
فرآیندها بهر برد است و یا فرآیندهای کالم در غنلهای با فضای مناظر گونفه و روایف  ،در
کنار سایر ناصر روایت به کار رفتهاند .در این مقاله افهال صد غنل حافظ در چفارچو دسفتور
نقشگرای هلیدی بررس شد است .آگاه از بسامد انواع فرآیندهای فهل و چگفونگ کفاربرد
آن در غنلها به نوان شاخص سبک لحاظ شد است.
واژههای کلیدی :دستور نقشگرا ،هلیدی ،فرآیندهای فهل  ،غنلیّات حافظ.
 .1رایانامۀ نویسندة مسئول:

yadegaredoost1381@yahoo.com

 /171ادب فارسی ،سال  ،5شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1931شمارۀ پیاپی 11

 .1مقدّمه
نظریۀ زبانشناس نظاممند نقشگففرای ( )Systemic Functional Linguisticهلیدی
مدّت هاست اایگا خود را در بررس متون ادب باز کرد است .از نظر هلیدی ،زبان
دارای نقش و کارکردهای مختل

در اامهه و پدید های ااتاا

است؛ از اینرو ،وی

با این رویکفرد پدید های زبان را بررس م کند .در واقفففع ،رویکرد نقشگرای سه
دارد هم خود زبان را به طور ذات توضیح دهد و هم رابطۀ آن را با ساختارهای چون
فرهنگ و اامهه بیان کند (لیچ .)66 :9111 ،در این زمینه ،هلیفففدی برای زبان ،نقشها
و مهناهای زیر را در نظر م گیرد:
 .1نقش اندیشگان ( )ideational functionزبان :بخش از تجربیّات انسان از طریق
رفتارها ،رویدادها ،اندیشهها و تصوّرات وی شکل م گیفرد (ساپسفون )00 :0221 ،و زبفان
این توانای را دارد که ا اال و اقدامات گوناگون اهان را منهکس کند .زبان آنگفا کفه
تجربۀ ما را از واقهیت هست سازمانده م کند ،با نقش اندیشگان پیوند دارد .منظفور
از اهان ،اهفان بیفرون و درون ذهفن آدمف اسفت (هلیفدی و وبسفتر .)81 :0220 ،نقفش
اندیشفگان  ،خفود بفه دو بخفش تجربف ( )experiential functionو منطقف

(logical

 )functionتقسفیم م شود .از آنجا که در چارچو نظریۀ نقشگرای  ،بیان الگففففوهای
تجربه در قالب افهال و فرآیندها امکانپذیر است ،م توان با بررسف انفواع فهفل ،تهیفین
نفففوع فرآیندها و بسامد آنها ،از تجربهها ،اندیشهها و دنیای درون شا فففففر آگفا شفد.
هنگام تحلیفففل متن از دیدگا تجرب  ،آنچه حائن اهایّت است این اسفت کفه چفه نفوع
رویداد یا فرآیندی در حال انجام شدن است؛ آیا فرآینفد مفورد نظفر ،ینف و محسفو
است یا فرآیندی است ذهن و غیر ملاو .
 .2نقش بینافردی ( )interpersonal functionزبان :در چارچو این نقش ،از زبان
برای برقراری ارتباط و تنظیففففم روابط ااتاا

استفاد م شود .در اینجا نقش زبان،

تنها بیان واقهیتهای دنیای بیرون و درون نیست؛ بلکه بخش از تهامل بین گویند و
شنوند است .در واقع م توان گفت زبان در نقش اندیشگان  ،انهکاس
بینافردی ،کنش است (هلیدی و حسن.)91 :9111 ،

و در نقش
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 .1نقش متن ( )textual functionزبان :این نقشِ زبان ،ارتبففاط زبان را با بافت
که در آن به کار رفتففه است ،بررس م کند (هاان .)02 ،متن وسیلۀ انتقال مهناست و
پیامها به گونهای در متن به کار م روند که با پیامهای قبل و بهفففدی خود و نین بافت
کالم هااهنگ داشته باشند؛ در غیر این صورت ،متن مجاو های از ااالت تصادف
خواهد بود .بدین ترتیب« ،زبان میان خود و بافت ارتباط برقرار م کند تا به تناسب
بافت که زبان در آن ااری م شود و با تواّه به ویفففژگ های مترتّب بر آن بافت،
متنآفرین کند» (مهاافففر و نبوی.)16 :9111 ،
آنچه در این پژوهش ،اسا

کار نگارند قرارگرفته است ،نقش تجرب زبان و انواع

فرآیندها بنا به نظریۀ هلیدی است .هلیدی به واود شش فرآیند در زبان قائل است که
سه فرآیند ،اصل و سه فرآیند دیگر ،فر اند؛ فرآیندهای اصل
«ذهن » و «رابطهای» و فرآیندهای ففففر

بارتاند از« :مادی»،

شامل «رفتاری»« ،کالم » و

«وافففودی»اند .وی در کنار مفهوم فرآیند از «مشارکین فرآیند» ( )participantsو
« ناصفر پیرامون

فرآیند» ( )circumstantial elementsنین یاد م کند .فرآیندها

گوناگوناند و هر گونه کنش ،رخفففداد ،احسا

یا بود و نبود را در برم گیرند.

مشارکین فرآیند ناصفری هستند که یا خود انجامدهندة فرآیندند و یا فرآیند بر آنها
ا اال م شود .ناصر پیرامون

فرآیند نین ناصری هستند که زمان ،مکان ،شیو ،

اسبا و شرایط فرآیند را تهیین م کنند (مهاار و نبوی .)10 :9111 ،در ادامۀ مطلب ،انواع
فرآیندها را به اختصار مهرّف م کنیم:
 .9فرآیند مادی ( :)material processهفففرگونه ا اال فینیک که بر انجام دادن
کاری یا رخداد واقههای داللت داشته باشد ،فرآیند مادی محسو م شود؛ افهال چون
رفتن ،ساختن ،آمدن ،نوشتن (هلیدی و متیسن )022 -961 :0221 ،از این فرآیندند .در هر
فرآیند مادی با دو اصففففطالح «کنشگر» ( )actorو «کنشپذیر» ( )goalموااه
هستیم .کنشگر نصری است که فهل به واسطۀ او انجفففام م پذیرد و کنشپذیر آن
است که کنش یا فهل بر آن واقفففع م شود.
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 .0فرآیند ذهن ( :)mental processفرآیندی است که بر احسا  ،ادراک و اندیشه
داللت دارد .در این فرآیند دو شرکتکنند نقش دارند« :مُدرِک» ( )sensorو «پدید »
()phenomenon؛ مدرک ،مواودِ با شهوری است که امری را درک م کند ،احسا
م کند یا دربارة آن م اندیشد و نصری ک ه مورد احسا  ،درک و اندیشه قرارم گیرد،
پدید نام دارد؛ افهال چون دانستن ،دریافتن ،ترسیدن ،تصایم گرفتن ،دوست داشتن،
ا تقاد داشتن و درک کردن ،از فرآیندهای ذهن اند (هلیدی.)990 -926 :9118 ،
 .1فرآیند رابطهای ( :)relational processدر این فرآیند از چگفففونگ

اشیاء و

پدید ها و نین از روابط بین آنها سخن گفته م شود؛ برای مثال ،نسبت دادن ویژگ یا
یا چینی با فرآیندِ رابطهای بیان م شود .اینگونه فرآیندها،

داشتن حالت

به کس

اغلب با افهال

چون بودن ،به نظر رسیدن ،شدن و داشتن هارا هستند (هاان-990 ،

 .)901در این فرآیند با اصطالحات

چون «شناسا» ( )identifierو «شناخته»

(« ،)identifiedحامل» ( )carrierو «ویژگ » ( )attributeروبهرو هستیم که برای فهم
بهتر ،مثالهای در این بار خواهیم زد؛ در مثالِ «هفففوا بس نااواناردانه سرد است»،
هوا دارای ویژگ سرد بودن است که به آن ،حامل اطالق م شود و سرد بودن ،ویژگ
آن .در ناونۀ «قرن چهارم دوران طالی فرهنگ اسالم است ،».قرن چهارم ،شناخته و
دوران طالی

فرهنگ اسالم  ،شناسای آن است .در این نوع گنار ها ،نو

رابطۀ

هاسان برقرار است؛ بهگونهای که م توان اای شناخته و شناسا را با هم فوض کرد،
ول در نوع اوّل (حامل و ویژگ ) ،امکففان اابهاای واود ندارد.
 .1فرآیند رفتاری ( :)behavioural processهر نوع رفتار اسا و روان انسان یا
هر مواود ااندار دیگر ،مرتبط با فرآیند رفتاری است .این فرآیند دارای یک مشارک به
نام «رفتارگر» ( )behaverاست (هلیدی و متیسن)011 :0221 ،؛ افهال

چون خندیدن،

گریستن ،آواز خواندن انء فرآیندهای رفتاری محسو م شوند.
 .8فرآیند کالم

( :)verbal processهاانگونه که از نامش پیداست ،بارت از

هفففر نوع کنش است که از نوع گفتن باشد؛ افهال چون گفتن ،توضیح دادن ،پرسیدن
و دستور دادن ،دارای فرآیند کالم اند (هاان .)118 ،هر فرآیند کالم

با شرکت
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«گویند » (« ،)sayerمخاطب» ( )receiverو «گفته» ( )quoteشکل م گیرد (هلیدی و

حسن.)912 -901 :9111 ،
 .6فرآیند واودی ( :)existential processبه فرآیندی اطالق م شود که دربارة
بودن یا نبودن چینی یا کس و یا پدید ای سخن م گوید .افهال به کار رفته در این
نوع فرآیند ،شاملِ بودن ،ظاهر شدن و واود داشتن است .مشارک این نوع فرآیند را که
از هست یا نیست

خبر م دهد« ،مواففففود» ( )existentم گویند (هلیدی و متیسن،

.)086 :0221
انتخا هر فرآیند با تواّه به مهن و هدف صورت م گیرد که گویند قصد دارد آن
را بیان کند .هلیدی بر این باور است که با تغییر موضوع ،متن ،نوع و مینان فراوان
فرآیندهای بهکار رفته در آن نین تغییر م کند؛ برای مثال ،فرآیندهای کالم در متون
مربوط به خبررسان و فرآینفدهای مادی در متون که دستورالهال کاری را آموزش
م دهند ،واه غالب به شاار م روند (هاان .)961 ،با تواّه به این مطلب ،در صدد بر
آمدیم تا رویکفففرد حافظ را در نوع افهال به کاربرد در شهرش تحلیل کنیم .سؤال که
در اینجا مطرح م شود این است که آیا در غنل حافظ ،ارتباط مهناداری بین فرآیندهای
به کار رفته در آن با موضوع و مضاون غنل واود دارد یا نه؟ ابتدا ناففففودار توزیع
فراوان

انواع فرآیندهای یادشد را در صد غنلِ منتخب خواهیم آورد و آنگا

لّت

استفاد از فرآیندی خاصّ و ارتباط آن را با موضففوع و مضاون غنلهای مرتبط تحلیل
خواهیم کرد.

شکل  .1نمودار توزیع انواع فرآیندها در غزلیات حافظ

 /171ادب فارسی ،سال  ،5شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1931شمارۀ پیاپی 11

هاانگونه که در شکل  9دید م شود ،بیشترین مینان استفادة حافظ از فرآیندهای
فهففففل  ،از آنِ فرآیند مادی است که  10/8درصد از کلّ فرآیندها را شامل م شود.
دوّمین فرآیند پرکاربرد ،فرآیند رابطهای است که  91/8درصد از فرآیندها را داراست .در
اایگا سوّم ،فرآیند رفتاری است که  91/8درصد از فرآیندها به آن تهلق دارد.
فرآیندها ی ذهن  ،کالم و واففففودی ،به ترتیب دارای  99درصد 6/8 ،درصد و 6
درصد هستند.
 .2فرآیندهای مادی در غزلیّات حافظ
مطابق با ناودار ( )9مشاهد شد که حافظ از فرآیندهای مادی بیشترین بهر را برد
است؛ یهن م توان گفت کاتر غنل است که دارای فرآیند مادی نباشد .بسامد فراوان
فرآیندهای مادی ،بیانگر کنشها و پدید های است که به صورت مادی و ملاو

رخ

م دهد؛ پدید های که یا شخصیتهای حقیق آنها را شکل م دهند و یا مواودات که
شا ر آنها را شخصیّتهای ااندار م انگارد که م توانند فهالیت و رخففففدادی صورت
دهند .کنشگرها در فرآیند مادی ،در دو دستۀ امور ااندار و غیر ااندار تقسیم م شوند
که در گرو ااندار ،خودِ حافظ و نین کنشگران امّ از بیشترین میففنان استفاد
برخوردارند.
کنشگران غیر ااندار نین در این میان ،از تنوّع چشاگیری بهر مندند؛ به طوری که
دید م شود حففافظ در ساخت برخ

از غنلها ،از کنشگران غیر ااندار بیشتر

استفاد کرد است تا کنشگران انسان  .افهال مادی که بر انجام دادن ال یا رخداد
حالت داللت دارند ،وقت از کنشگر غیرانسان سر م زند ،با ث آشنای زدای در شهر
م شود .کنشگفران

چون « شق» (« ، 9)1اشک» ( )12و «گل» ( )968در شهر

حففففافظ به مانند شخصیتهای غنل وی ،کنشهای

چون «آوردن»« ،افشاندن»،

«رفتن» و «زدن» را در اففایاای شهر بروز م دهند .از نکات شایان تواّه ،بهکارگیری
ففراوان شخصیّتهای محبو

حافظ در اایگا کنشگر است که چه بسا ماکن است

شخصیّتهای بهکار رفته در این کنشها ،در سنّت شهر فارس محبوبیّت نداشته باشند،
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ول

در بافتِ غنل حافظ دارای واهۀ مثبتاند .از میان  812کنشگری که در

فرآیندهای مادی حضفور دارند ،تنها  18مورد از شخصیّتهای منف غففنل وی بهشاار
م روند؛ مواردی نظیرِ «صوف » (« ،)922مدّ » (« ،)991محتسب» (« ،)911وا ظ»
( )10و «شیخ» ( )181از این االهاند .از سوی دیگر ،حافظ با آوردن شخصیّتهای
چون مهشوق یا نسبت دادن کنش به اانای از مهشوق و یا یک از ویژگ های او ،این
نکته را بر خوانند مسلّم م دارد که آنچه در خور اهایّت است کنش

است که از

مهشوق سر م زند و یا تأثیری است که بر دیگر ناصر موافود در غففففنل بر اای
م گذارد« .رخ مهشوق» ( )916و «لط

مهشوق» ( )968هاانند خودِ یار در سازوکار

فهالیّت و اثرگففذاری بر پدید های پیرامون خویشاند .از دیگر کنشگران فهال غنل
حافظ ،خود شا ر است که در بسیاری از صحنهها در قالب فففاشق یا ارف سالک و یا
نوع انسان ظاهر م شود و با انجام دادن فهالیّتهای مختل  ،چهرة خود را از رنگ به
رنگ دیگر درم آورد .کنندة کار و آن کس که وقوع رویداد یا حالت در گرو واود
اوست ،مهمترین قسات در هر فرآیند مادی است .حافظ با کمتواّه به شخصیّتهای
منف در مقام کنشگر ،غیرمستقیم به خوانند اظهار م دارد که اینان نا توانند اثر
ماندگاری بر اای گذارند و به الو  ،نقش خلّاقانهای در بروز پدید های مؤثّر در شهر
ندارند.
یک از واو کاربرد فراوان فرآیندهای مادی ،در غنلهای است که روح قلنفففدرانۀ
حافظ در آن به خوب مشهود است .واود چنین امل را الو بر بافت غففنل ،م توان
به صورت منففففرد در البهالی ابیات یک غنل ،آنجای که حافظ« ،صوف » و «زاهد» و
«شیخ» را خطا م کند ،نین مشاهد کرد .افهال که حافظ در بافت چنین غففنلهای
به کار م برد ،ناایانگفف ر روح پرتالطم وی در برخورد با ریا و سالو زمانه است .افهال
مادی به واسطۀ حرکت و نیروی برانگینانند ای که در خود دارند ،امل مؤثری به منظور
الب تواّه مخاطب و ایجاد انگین برای تغییر و تحوّلاند؛ از اینرو ،در غنل قلندرانه 0که
مجال برای به چالش کشیفدن اربا زر و زور و تنویر است ،تأثیر ایقتری بر افففای
م گذارند .دلیل دیگفففری که در توایه استفادة افهال مادی در غنلهای قلنففدرانه
م توان آورد این است که افهال مادی بیش از هر نوع فهل دیگری بیانگر کنش و
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واقهیتهای الم خارجاند و شا ر برای تصویر اهان بیرون با استفاد از نقش تجففففرب
زبان ،دست به انتخا و استفادة فنونتری از فرآیندهای مادی زد است؛ لذا صر حافظ
که صری پر از نابسامان های ااتاا و فساد و ریاست ،در افهال مادی بیشتر انهکا
م یابد .در غنل قلندرانۀ زیر ،بسامد فراوان افهال مادی به وضففففوح قابل مشاهد است:
برکشاای

وین نقشِ زرق را خط بطفالن بفه سفر کشای

صففوف بیااا کففه خرقففۀ سففالو

نففذر و فتففوحِ صففومهه در واففه مفف نهاای

دلاا ِ ریففا بففه آ ِ خرابففات باار کشاای

سففرّ قضففا کففه در تتففقِ غیففب منففنوی اسففت

مسففتانهاش نقاااب ز رخسففار باار کشاای

بیاارون یهاای سففرخوش و از بففنمِ صففوفیان

غارت کنای بفاد و شفاهد باه بار کشای

شففرت کنففیم ورنففه بففه حسففرت کشااندمان

روزی که رختِ اان به اهفان دگفر کشای

کففو شففو ای ز ابففرویِ او تففا چففو مففا نففو

گااویِ سففپهر در خففمِ چوگففانِ زر کشاای

فففردا اگرنففه روضففۀ رضففوان بففه مففا دهنااد

غلافان ز غرففه حففور ز انّفت بااه در کشاای

حففافظ نففه حففدّ ماسففت چنففین الفهففا زدن

پای از گلیمِ خویش چرا بیشتر کشای ()168

در این غنل ،فهل مادی «کشیدن» با واژ های دیگر ترکیب شد و ضان داشتن
مهنای ظاهری خود ،مهان کنای نین یافته است .فضای اوم غنل ،د وت به انجام
دادن کارهای است که در رف ،به ندرت دید م شود .روحیّفۀ رندانۀ حافظ با در هم
شکستن مناسبات مهاول ،از هاان آغاز غنل ،صوف
گذاشتن سالو

را به رهاکردن خرقه و کنار

فرام خواند و در ادامه ،وی را با کارهای

چون «نقا

از روی قضا

کشیدن»« ،غارت کردن باد » و «بیرون کردن حففور از انّت» هارا م سازد.
از دیگر موارد پرکاربرد فرآیندهای مادی ،غنلهای است که از حال و هففوای
اشقانۀ بیشتری برخوردارند .فهلهای مادی بهترین کارای را در بیان وقایفففع اشقانه
ایفاء م کنند .شا ر برای اینکه ماارای شق را ملاو تر و واقه تر به خوانند
بناایاند ،از افهال استفاد م کند که بر رخدادهای مادی و واقه داللت دارند .افهال
مادی فضای شهر را از حالت انتفنا و غیر ملاو دور م سازند و در نتیجه ،سبب
م شوند بافت غنل و مسائل مطرحشد در آن ،برای خوانند باورپذیرتر شود .حافظ در

سبکشناسی غزلیّات حافظ بر اساس فعل ،رویکرد نقشگرا 177/

اینگونه غنلها کنشهای خود و مهشوق و نین واکنشهای متقابل را بیان م کند.
اشق و مهشوق هاچون شخصیّتهای اصل روایت اشقانه ،خود در بطن ماارا هستند
و به کنشها و واکنشها الوة صایاانهتری م دهند.
ای غایففب از نظففر بففه خففدا مفف سففپارمت

اففانم بسااوختیّ و بففه اففان دوسففتدارمت

تففا داماا ِ کفففن نکشاا زیففرِ پففایِ خففاک

بففاور مکففن کففه دساات ز دامففن باادارمت

محففففرا ِ ابففففروان بناففففا تففففا سففففحرگه

دسااتِ د ففا باارآر و در گااردن آرماات

گففر بایففدم شاادن سففویِ هففاروتِ بففابل

صففد گونففه یااادوی بکاان تففا بیارماات
کفففففه در انتظارمفففففت

خواهم کفه پفیش میرمفت ای بف وففا طبیفب

بیافففففار بفففففازپر

صففد اففویِ آ بسااتها از دیففد بففر کنففار

بففر بففویِ تخففمِ مهففر کففه در دل بکارماات

مفف گففریم و مففرادم ازیففن اشففکِ سففیلبففار

تخففمِ محبّففت اسففت کففه در دل بکارماات

بففارم د از کففرم بففرِ خففود تففا بففه سففوزِ دل

در پفففای دمبف فهدم گهفففر از دیفففد بارمااات

خففونم بریخاات وز غففمِ شففقم خففالص داد

منّفففففتپفففففذیر غافففففنة خنجرگفففففذارمت

حافظ شرا و شاهد و رنفدی نفه وضفعِ تسفت

ف الجاله میکنایّ و ففرو مف گفذارمت ()19

 .3فرآیندهای رابطهای در غزلیّات حافظ
فرآیندهای رابطهای با فاصلۀ زیاد ،اایگا دوّم را در میان فرآیندهای یادشد در
غففففنل حافظ دارند .فرآیندهای رابطهای هاانند حلقۀ اتّصال در میان سایر فرآیندها
ال م کنند .در واقع ،پیوندی است میان پدید های مختلف که در چارچو فرآیند
مادی ناودار شد اند و نین ارتبففاط این فهالیّتها را با یکدیگر و سایر پدید ها نشان
م دهند؛ هاانند ابیات زیر:
باد بر زل تو آمد شاد اهفان بفر مفن سفیا

نیست از سفودای زلففت بفیش ازیفن تفوفیر مفا

مرغ دل را صید ااهیّت بفه دام افتااده باود

زل بگشادیّ و باز از دست شد نخجیر ما ()92

که در آن ،فرآیند رابطهایِ «شدن» و «بودن» در میان فرآیندهای مادی «آمدن»،
«افتادن» و «گشودن» به نوان امل پیونددهند

ال م کند .غنلهای که در آن
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فرآیند رابطهای به فراوان دید م شود ،دارای فضای ساکن و بدون انبشاند؛ بهویژ
اگر ردی

غنل هم از نوع فهل ربط باشد .این قا د در غنلهای به هم م خورد که با

فرآیند مادیِ به نسبت یکسان  ،در کنار فرآیند رابطهای قرارم گیرند .در اینگونه موارد،
افهال انبش با ث پویای غنل م شود و از مینان یکنواخت آن م کاهد؛ برای مثال
در غنل زیر ،فرآیندهای مادی و رابطهای با نسبت تقریباً یکسان بهکار رفتهاند:
راه ف بففنن کففه آه ف بففر سااازِ آن تففوان زد

شهری بخاوان کفه بفا او رطفلِ گفران تفوان زد

بففر آسففتانِ اانففان گففر ساار تففوان نهااادن

گلبانفففگِ سفففربلندی بفففر آسفففاان تفففوان زد

قفففدّ خایفففدة مفففا سفففهلت ناایفففد امّفففا

بر چشمِ دشفانان تیار از ایفن کافان تفوان زد

در خانقفففه نگنجفففد اسفففرارِ شفففقبفففازی

یااا ِ مفف ِ مغانففه هففم بففا مغففان تففوان زد

درویففش را نباشااد بففر ِ سففرایِ سففلطان

مایای و کهنفه دلقف کاآتش در آن تفوان زد

اهففلِ نظففر دو ففالم در یففک نظففر ببازنفففد

شق اسات و داوِ اوّل بفر نقفدِ افان تفوان زد

گففر دولففتِ وصففالت خواهففد دری گشااودن

سفففرها بفففدین تخیّفففل بفففر آسفففتان تفففوان زد

شق و شبا ِ و رنفدی مجاو فۀ مفراد اسات

چون ااع شد مهان گوی بیان توان زد ()911

در این غنل ،ابیات انبۀ توصیف و کنش دارند .چنین شگردی از سوی شا ر به
تنفففوّع بیشتر شهر م انجامد و میدان را برای الب تواّه مخاطب از حالت توصی

به

ال و بر ففکس از حالت کنش به توصی ففراهم م سازد.
دل سففففففراپردة محبّففففففت اوساااااات

دیاااده آیینفففهدارِ طلهفففتِ اوسااات ()86

...کففه ای صففوف شااراب آنگففه شااود صففاف

کففففه در شیشففففه بففففرآرد اربهینفف ف ()161

هاانگونه که در این مثالها دید م شود ،شا ر در فرآیند رابطهای ،میان
پدید های انسان و غیرانسان پیوند برقرار کرد است .در فرآیند رابطهای شا ر با نسبت
دادن ویفژگ های متهدّد به ناصر طبیه و غیر طبیه  ،فضای توصیف در غنل ایجاد
کرد است.
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 .4فرآیندهای رفتاری در غزلیّات حافظ
یک از کاربردهای فراوان فرآیندهای رفتاری در غنل حافظ ،قرارگرفتن آنها در کنار
فرآیندهای مادی برای نشان دادن رفتارهای اسا و روح

اشق یا مهشوق است؛ در

اینگونه غنلها فرآیند رفتاری ،تکایلکنندة کنشها و کارکردهای هر دو طرفِ رابطۀ
اشقانه است.
سانبویان غبارِ غفم چفو بنشاینند بنشاانند

پففریرویففان قففرارِ دل چففو بسااتیزند بسااتانند

به فتراکِ اففا دلهفا چفو بربندناد بربندناد

ز زل ِ نبفرین افانهفا چفو بگشاایند بششاانند

ز چشام لهلِ رمّان چو میخندند مایبارناد

ز رویففم رازِ پنهففان چففو م ف بیننففد ماایخواننااد

به اری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند

نهففالِ شففوق در خففاطر چففو برخیزنااد بنشااانند

درین حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرناد

بدین درگا حافظ را چو میخوانند میرانند ()916

در این غنل ،افهال «ستاندن»« ،بربستن»« ،گشودن»« ،فشاندن»« ،خواندن» و
«راندن» انء فرآیندهای مادی محسو

م شوند که در کنار افهال رفتاری چون

«نشستن»« ،نشاندن»« ،ستین کردن»« ،خندیدن»« ،اشک باریدن»« ،برخاستن»« ،نیاز
آوردن» و «ناز آوردن» قرارگرفتهاند و در مجاوع ،تصففویر کاملتری از حاالت و
رفتارهای مهشففففوق به دست م دهند .یا در غنل زیر:
گففل بخندیااد کففه از راسففت ناارنمی ول ف

هففیچ اشففق سففخن سففخت بففه مهشففوق نگفففت

گفر طمع داری از آن افام مرصّفع مف لهفل

ای بسففا دُر کففه بففه نففوک مففژ ات بایففد س اشت

تففا ابففد بففوی محبّففت بففه مشففامش نرسففد

هففر کففه خففاک در میخانففه بففه رخسففار نرفاات

افهال رفتاری «خندیدن»« ،رنجیدن» و «طاعداشتن» با قرارگرفتن در کنار افهال
مادی «سفتن» و «رفتن» به گونهای مؤثرتر حاالت و رفتارهای اشق و مهشوق را بیان
کرد است؛ به بیان دیگر ،در غنل اشقانه فرآیند مادی ،تنها بیانگر رفتارهای اسا
مهشوق است و حال آنکه شا ر با درهم آمیختن افهال رفتاری بدان ،از روحیّات و حاالت
مهشوق نین پرد برم دارد.
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 .5فرآیندهای ذهنی در غزلیّات حافظ
فرآیندهای ذهن با احساسات ،اندیشهها و دریافتهای شخصیتهای مواود در غنل
ارتباط نندیک

دارند .در مجاوع کلّ فرآیندهای ذهن  11 ،درصففففد از آن افهال

ادراک ( )perceptiveنظیر «دیدن» ( 06 ،)8درصد شامل افهال تاایل ()desiderative
مانند «خواستن» ( 08 ،)909درصد فرآیندهای ذهن شامل افهال شناخت ()cognitive
مثل «دانستن» ( )119و پنج درصد نین از آنِ افهال اطف

( )emotiveهاچون

«ترسیدن» ( )901است .حافظ به نوان یک از شخصیتهای اصل غففنل خویش ،در
غالب ابیات حاالت روح و ذهن خویش را بیان م کند .به کار بردن افهال ذهن ،
فضففففای انتنا

فنونتری را به شهر وارد م سازد .پدید های که حافظ و دیگران در

پ شناخت و درک آناند ،امففففوری مختل و دارای طی های گسترد ای چون «رمن و
راز شق» ( 1و)16؛ «سرانجام هست » ( 18و)086؛ «ب وفای های یار» ( )101و  ...است.
من از آن حسنِ روزافنون که یوس داشت دانسات

که شق از پردة صات برون آرد زلیخا را ()1

در برخ از ابیات نین مواودات غیفففففر ااندار دارای درک و شهور و احسا

به

مسایل مختل اند؛ مثال:
قفل میخواسات کفنان شفهله چفراغ اففروزد

برقِ غیرت بدرخشید و اهان بر هفم زد ()916

در میان فرآیندهای ذهن  ،تنها پنج مورد از نود مورد ،به شخصیّتهای منف غنل
حافظ اختصفاص دارد .االب اینجاست که از این پنج مورد ،سه مورد آن به صورت
منف به کار رفته است که آن هم مهنای دم درک و دریافت مُدرکان را دارد؛ در واقع،
حافظ خواسته است این نکته را بیان کنفد که صوف و مدّ

و زاهففد توان درک و فهم

مسایل چون رندی و اسرار نهان را ندارند.
سف فرِ تسفففلیمِ مفففن و خشف فتِ در میکفففد هفففا

مدّعی گر نکند فه سخن گو سر و خشت ()61

یار آن زاهدِ خودبی که به ان یفب ندیاد

دودِ آهففففیش در آیینففففۀ ادراک انففففداز ()086
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 .6فرآیندهای کالمی در غزلیّات حافظ
در فرآیندهای کالم مهمترین نصففر فرآیند ،یهن گوینفففد  ،در موارد بسیاری خودِ
شا ر است .در حدود  18درصد از کلّ گویندگان به حافظ اختصاص دارد و در باق
موارد« ،پیفففر» و «مهشوق» و ناصر غیر ااندار نظیر «مرغ چان»« ،بلبل» و «گل»،
گویندگان فرآیندهای کالم را تشکیففل م دهند؛ مانند
صبحدم مرغِ چم بفا گفلِ نوخاسفته گشات

ناز کم کن که درین باغ بس چون تفو شفکفت ()12

حافظ در  12درصد موارد ،طرف گفتوگویِ خود را ام قرارداد است و سخنان را
مطرح م سازد که نا توان دقیقاً مشخص کرد در خطا

به چه کس است .موضوع

سخن حافظ در اغلب موارد ،آنگا که خود سخن م گوید ،مسایل هست و رمفففن و راز
خلقت نظیر«سرّ قضا»« ،چیست را نجات» و مفففواردی از این دست است .وی در این
گفتوگوها مخاطب را که مهلوم نیست ،به اظهار هادل با خود فرام خواند.
مِفف بففد تففا دهماات آگهاای از سففرّ قضففا

که به رویِ که شدم اشق و از بویِ که مست ()06

بففه پیفرِ میکففد گشاات کففه چیسففت را نجففات

بخواسفت اففامِ مف و گشاات راز پوشففیدن ()110

در فرآیند کالم  ،شا ر با برقراری گفتوگو بین ناصر مختل  ،فضفای مناظر در
شهر خود ایجاد م کند که به خلق چندصدای ( )polyphonyدر شهر منجر م شود؛
یهن خوانند با خوانش شهر صداهای گوناگون را در م یابد که از گویندگان مختل
صادر شد است .هر یک از این صداها بیانگر نو

از اندیشه ،اطفه و تخیّففل در ذات

خویشاند؛ بنابراین ،فرآیندهای کالم را باید در ابیات یا غنلهای است که فضای
گفتوگو بر آن حاکم است .استفاد از ظرفیّت گفتوگففو نه تنها در قالب ابیات صورت
م گیرد ،بلکه غنلهای هم واود دارد که در سراسر آن ،گفتوگوی دو طرفه صورت
گرفته است؛ مثال:
گشاات غففمِ تففو دارم گشتااا غاففت سففر آیففد گشاات کففه مففا ِ مففن شففو گشتااا اگففر بففر آیففد
گشااات ز مهفففرورزان رسفففمِ وففففا بیفففاموز گشتاااا ز ماهرویفففان ایفففن کفففار کاتفففر آیفففد
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گشااات کفففه بفففر خیالفففت را نظفففر ببنفففدم گشتاااا کفففه شبروسفففت او از را دیگفففر آیفففد
گشاات کففه بففویِ زلفففت گاففرا ِ ففالام کففرد گشتاااا اگفففر بفففدان هفففم اوت رهبفففر آیفففد
گشاات خوشففا هففوای کففن بففادِ صففبح خیففند گشتااا خنففک نسففیا کففن کففویِ دلبففر آیففد
گشاات کففه نففوشِ لهلففت مففا را بففه آرزو کشففت گشتااا تففو بنففدگ کففن کففو بنففد پففرور آیففد
گشااات دلِ رحیاففت کفف

فففنمِ صفففلح دارد گشتااا مگففوی بففا کففس تففا وقففتِ آن در آیففد

گشت زمانِ شرت دیفدی کفه چفون سفر آمفد گشتا خاوش حافظ کاین غصّه هم سفر آیفد ()001

در مناظر مجال بیشتری برای شناساندن حاالت و کنشهای خود به دیگری است؛
زیرا با ااالت خبری یا پرسش ای که مطفففرح م شود ،مخاطب به شناخت نسب ای
دست م یابد .از طرف چارچو

گفتوگو را خود شخص به تنهای انتخا

نا کند،

بلکه بسته به سخن طرف مقابل ،روند مکالاه پیش م رود .در این غنل ،مصففراعهای
زوج که در پاسخ مصراع نخست آمد اند ،از لحاظ واژگان ،صورخیففففال و موسیق تا
حدود زیادی به هم شباهت دارند و این بیانگر این مسئله است که کنش گفتاری و
واکنش گفتاری در رابطهای دو سویه با هم قففففراردارند.
الو بر غنلهای مناظر ای ،با بررس غفففنلهای که در آنها ،فرآیند کالم بهکار
رفته است ،دانسته شد حافظ از افهال چون «گفتن»« ،پرسیدن» و «حکفففایت کردن»
بیشتر در ساخت غنلهای استفاد کرد است که حالت روای آن چشمگیرتر از سایر
غنلهاست .حافظ در چنین غففنلهای در کنار آوردن سایر ناصر روایت مانند راوی،
مکان ،توصی

حاالت شخصیتهای مطرح در غنل ،از امل گفتوگو نین به خوب بهر

م برد تا روایت کاملتری را رضه دارد.
درِ سففففرایِ مغففففان رُفتففففه بففففود و آ زد

نشسففته پیففر و صففالی بففه شففیخ و شففا زد

سبوکشفففان هافففه در بنفففدگیش بسفففته کافففر

ولف ف ز تفففرکِ کرلفففه چتفففر بفففر سفففحا زد

شفففهاعِ افففام و قفففدح نفففورِ مفففا پوشفففید

فففففذارِ مففففف بچگفففففان را ِ آفتفففففا زد

ففرو ِ بخففت در آن حجلففه بففا هففناران نففاز

شکسففته کسففاه و بففر بففر ِ گففل گففال زد

ز شفففور و ربفففدة شفففاهدانِ شفففیرینکفففار

شفففکر شکسفففته سفففان ریختفففه ربفففا زد

سبکشناسی غزلیّات حافظ بر اساس فعل ،رویکرد نقشگرا 119/

سففالم کففردم و بففا مففن بففه رویِ خنففدان گشاات

کففه ای خاففارکشِ مفلففسِ شففرا زد ()192

شا ر با آگاه از نقش نصر گفتوگو در روایت ،بهد از آوردن توصیفات مکان و
حال  ،ذهن خوانند را با فضففای داستان آشنا م سازد و آنگا برای تکایل مطلب،
با گفتوگو بین شخصیتهای روایت را باز م کند .در این غنل ،گویندة فهل «گفت»
در مصفففراع پایان ذکر نشد است ،ول به قراین متن و با تواّه به فضای روایتگونۀ
شهر در م یابیم که منظور «پیر» بیت نخست است .م دانیم که یک از ناصر اصل
روایت ،گفتوگوست .گفتوگو زمان

بستر مناسب خود را م یابد و در خواننفففد

اثرگذارتر م شود که پیشزمینههای توصیف در اختیار وی گذارد شود .در این غنل،
حافظ بهد از بیان توصیفات متهدّد ،در ابیات پایان

به گفتۀ «پیفففر» م پردازد تا

خوانند با آمادگ بیشتری آن را دریابد.
 .7فرآیندهای ویودی در غزلیّات حافظ
هاانگونه که در شکل ( )9مشاهد شد ،فرآیندهای واودی کاترین مینان کاربرد را در
غنل حافظ داشتهاند .در فرآیند واودی ،تنها یک مشارک به نام «مواود» واود دارد.
در این چشمانداز ،نکتۀ حائن اهایت ،ناصفری است که از بار واود بهر مند شد اند یا
به ز م حافظ در الم نیست

به سر م برند .حافظ در این فرآیندهای فهل  ،بسیار

فراوان سویۀ منف «واففود داشتن» را به کار برد است؛ بدین مهنا که بیشتر افهال
واودی از نوع منف هستند .این نکته م تواند از لحاظ روانشناس شا ر حائن اهایّت
باشد؛ زیرا مواردی که در آن شا ر از نبودِ آن سخن م گوید ،نو
( )wishful thinkingو امففففر مطلو

آرزو انگاری

حافظ انگاشته م شود؛ به طوری که م توان

دریافت شا ر اشتیاق و آرزوی تحقّق آن امور را داشته است و لیکن به دالیل چون
نا مناسب بودن اوضفففففاع زمانه ،موافق نبودن بخت و اقبال ،بدخواه روزگار و  ...امکان
دسترس بدانها نیست؛ مواردی چون:
در کارخانففهای کففه ر قففل و فضففل نیساات

وهفففمِ ضفففهی رایِ فضفففول چفففرا کنفففد ()961
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مهرفففت نیساات دریففن قففوم خففدایا سففبب

تففا بففرم گففوهرِ خففود را بففه خریففدارِ دگففر ()018

چو امکانِ خلود ای دل درین فیروز ایفوان نیست

مجالِ یش فرصت دان به فیروزیّ و بهروزی ()111

در این مثالها که تنها بخش از موارد یاد شد است ،شا ر با بیانِ نبودن «مهرفت»
در واود انسانها و نبودن «نگار» و «امکان خلود» نداشتن در این سرای دنیای و واود
نداشتن « قل و فضل» در این اهان ،حسرت و اشتیاق خود را به گونهای غیر مستقیم
بیان م دارد .در الم واقع نین ارتباط مستقیا

بین فرآیندهای واودی غنلیّات و

صففففر حافظ واود دارد؛ صر حافظ دور ای است که در آن به قل و فضل آدمیان
ا تنای نا شد است و نادانان بر مسند قدرت تکیه زد بودند .از سوی دیگر ،حافظ در
فرآیندهای واودی مثبت ،سویۀ متفاوت

دارد .وی با آوردن ناصر «مواود»ی که

دلخوا وی نیست ،گوی درصدد بیان این مطلب است که هر چه در این اهان است
امفف وری مذموم و ناپسندید است و اهان که او در آن م زید ،سرای پر از «افففففور
و تطاول» است .نگا حافظ در این نوع فرآیندها ،نگاه بدبینانه به هست و سازوکار
دنیا و مردم آن است .در واقفع ،حافظ به خوب توانسته است «آنچه که هست» و «آنچه
را که باید باشد» در افهال واودی ناایان سازد.
آ ازین اور و تطاول کفه دریفن دامگفه اسات

آ از آن ناز و تنهّم که در آن محفل بود ()029

دریفففن خرقفففه بسففف آلفففودگ هسااات

خوشفففا وقفففتِ قبفففایِ مففف فروشفففان ()166

 .8نتیمه
بر طبق نظریۀ هلیدی ،با شناخت فرآیندهای فهل م توان به نوع برخورد زبفان وی بفا
دنیای درون و بیرون ذهن شا ر یا نویسند دست یافت؛ از اینرو با این رویکرد ،افهالِ به
کار رفته در صد غنل حافظ بررس و نتایج زیر حاصل شد:
 حافظ از فرآیندهای مادی که بر بیان دنیای بیرون داللت دارد ،در غنلهای اشفقانه
و نین قلندرانه بیشترین بهر را برد است؛

سبکشناسی غزلیّات حافظ بر اساس فعل ،رویکرد نقشگرا 115/

 فرآیندهای رابطهای ،یا برای ارتباط بین انواع فرآیندها به کفار رفتفه و یفا بفا نسفبت
دادن اموری خارج از رف به امور غیرِ ااندار ،با ث آشنای زدای در شهر شد است؛
 فرآیندهای رفتاری ادتاً در کنار فرآیندهای مادی ،در ساخت غنل اشقانه بفه کفار
رفتهاند و تکایلکنندة کنشهای اشق و مهشوق به شاار م روند؛
 فرآیندهای کالم در غنلهای با فضای مناظر گونه و نیفن در غفنلهفای روایف  ،در
کنار سایر ناصر روایت به کار رفتهاند؛
 فرآیندهای ذهن در غنلهای است که از دیگر غنلها فضای انتنا

بیشفتری دارد.

مدرکان این فرآیندها به طور ا م ،اغلب از شخصیتهای مثبت غنل حافظاند؛
 در فرآیندهای واودی ،افهال واودی اغلب به صورت منف به کار رفتهاند که ناصر
مواود در آنها ،به دنیای واقه حافظ راه ندارند؛ امّا بر کس ،ناصرِ مواودِ غفنل
وی ،هاگ  ،ان بیان آلودگ و فساد زمانه نیست.
پینوشت
.1

دد داخل پرانتن ،نشاندهندة شاارة غنل در چاپ حافظ به سه سایه است.

 .2در تهریف کلّ از غنل قلندارنه ،م توان گفت غنل است که در آن ،ناادهای «کففر» و «دیفن» بفا
هم آمیختگ داشته باشند؛ یهن

ناصری که به طور متهارف ااعپذیر نیستند ،با هم بهکار رونفد؛

مانند «محرا » و «کاانچه» که از دو خانوادة شریهت و موسیق اند.
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