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Abstract  

      This article studies the transitivity system of Ferdowsi's discourse when 

Rostam faces the armies of Iran and Turan. This is done based on the 

systemic functional grammar of Halliday and Matthiessen (2014). In this 

regard, the analysis of 195 clauses derived from 155 verses of Ferdowsi's 

Shahnameh revealed that there are various types of processes, participants 

and circumstances as well as their frequencies. This is while their type and 

frequencies in Rostam's speech addressed to the Iranian army is not 

different from his address to Turani's army. The relational process has the 

highest and the behavioral process has the least frequency. The mental and 

material representations justify the higher frequency of the relational 

process compared to the others. Mental clauses showed that the perceptive 

process has a higher frequency than cognitive, desiderative and emotive 

types. The natural similarity of the behavior process to mental, material and 

verbal processes justifies the lower frequency of this process; it is 

represented through these processes. Iran's army is addressed with neutral 
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speech, while Turan army is addressed through indicative speech. In 

addition, the type and frequency of identifiers, carriers, attributes, agents, 

sensors and the other elements such as location and manner circumstantial 

elements have been the discourse characteristics analyzed. The concrete 

evidence of processes, participants, circumstances, proper nouns and the 

high frequency of predicates expressed in a past tense and the first person 

confirms the narrative-descriptive style of this discourse. 

 

Keywords: Discourse, Functionalism, Transitivity, Participants, Peripheral 

elements. 
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گرایی: شواهدی از رویکرد نقش باگفتمان فردوسی از تحلیل گذرایی 

  گفتار رستم در مواجهه با دو سپاه ایران و توران

 پژوهشی( مقالة)  
 

 1پورموسی غنچهدکتر 

 زهرا ایرانمنشدکتر 
 تهران دانشگاه فرهنگیانات فارسی زبان و ادبیّ اناستادیار

 بتول رازی
 دانشگاه فرهنگیان کرمان زبان و ادبّیات فارسیارشد کارشناس ةآموختدانش

 
 چکيده

مواجهۀ رسییتب با دو سییااه ایران و نوران ا   رو به مطالعۀ نظام گذرایی در گفتمان فردوسییی درپژوهش پيش

پردا د نا نوع می (Halliday and Matthiessen, 2014) منید هیاليدو و متنییي گرایی نظیاممنظر نقش

راستا،  ای  . دراندیندها، مشیاراان و نناریر پيرامونی و فراونی آنها و نيس سیگف گفتمان فوا را نعيي  آفر

ها، مشاراان، ننارر پيرامونی و نيس فراوانی آنها فرآیندبند ا  شیاهنامۀ فردوسی نشان داد اه نوع  591نحليلِ 

اه فراوانی آنها در گفتار رستب خطاب به سا اه نوع و آن در گفتمان فردوسی متفاوت ا  یکدیگر هنتند، حال

سییه  ا  هر ،د. در ای  گفتمانبه سییااه نوران ندار ایران نفاونی با نوع و فراوانی آنها در گفتار وو در خطاب

راوانی را یند رفتارو امتری  فآاو بيشتری  و فریند رابطهآیند اریلی و پيرامونی اسیتفاده شیده اسف. فرآفر

 یند درآگر فراوانی غالب ای  فرنوجيه ،اویند رابطهآیندهاو مادو و ذهنی نوسییف فرآفردارنید. بیا نمیایی 

 یندهاو ذهنیِ شناختی، نمنایی و ناطفیآبا فر مقاینه یند ذهنی ادراای درآسف. فرآیندهابا سیایر فر مقاینیه

لامی هاو ذهنی، مادو و ایندآیند رفتارو با فرآاو فرفراوانی بيشترو دارد. نسدیکی ماهيف رفتارو و مشخصه

اه ایران سف. ساهافرآیندطریق ای  یند در گفتمان فردوسیی و با نمایی آن ا آبودن ای  فررخدادگر ابنوجيه
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ونی یند نأايدو خطاب شده اسف. رخداد بيشتر ننارر پيرامآیند نقلی خنثی و سیااه نوران با فرآبيشیتر با فر

هاو مننداليه، شناسه، شناخته، نامل و گوینده، ا  دیگر مشخصهموقعيف و حالف و مشیاراان مددر،، منند، 

 بردن اسامی خاصاارشوند. ارائه شواهد قابل در،، مشاراان و ننارر پيرامونی، بهای  گفتمان محنوب می

-بر سگف روایتی با شیناسیه اول شیخأ نأیيدو ریورت  مان گذشیته همراهیندها بهآو فراوانی غالب فر

 حماسی فردوسی اسف. نوريفی گفتمان

 

 .، نظام گذرایی، مشاراان، ننارر پيرامونیشاهنامهگرایی، گفتمان، نقشاليدو: هاو واژه

 

 مهمقدّ -5

ات ایران و جهان اساات آثار حماسااي ادبيّ ترین، میباترین و برترینشاااانامه یکي ام مه 

كشد. در این ميای ایران را به تصاویر كه مندگي قهرمانان و شاااان تارییي و اسارور 

مذابي و  ةاای خوبي و بدی، ظل  و عدالت و روشاااني و تاریکي كه ریشااادوگانه ،اثر

این، رببر جنگ بين دو كشور نشان داد  شد  است. افزون اجتماعي دارند ام طریق تمركز

اای متفاوت در ممان گفتماان این شاااااکاار ادبي باا باامنماایي روابی اجتمااعي طبقه

داي آگااي ما ام روابی بينافردی در جامعة آن روم ایفا ي در شااک فردوسااي نقم مهمّ

سبب نقشي است كه مبان در برقراری ارتباط و تعام  افراد بیشاي بهكند. این آگاايمي

نماید تا تصااویر یکدیگر و حفظ آن دارد و این امکان را برای گویشااوران فراا  مي با

 و ملموس بيان نمایند. اای انتزاعي ذاني ام رخداداا و واقعيت

روشااي برای ( Systemic Functional Grammar) مندگرای نظامدسااتور نقم

اای واژگاني و دساتوری است و مبان را در كاربرد واقعي )بافت توصاي  نظام انتیا 

واقع، این دستور در(. Gerot & Wignell, 1994د )كنكلامي و غيركلامي( توصي  مي

كه برای  كند و یا اینداد ام صااورت مبان اسااتفاد  ميميام مبان رخ  خارجبرای آنچه 

 سامد. در این رویکرد، سه نوع معنای اندیشگانيميمعنا و كاربرد مبان صورت مبان را بر

(ideational ،)بيناافردی (interpersonal) و متني (textual )اایدر قاالب فرانقم 
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(metafunctions) داند. در فرانقم اندیشاااگاني، بندمعنایي، دساااتور را شاااک  مي 

(clause) طریق ساااختار گذرایي تجربه گویشااوران ام جهانب بيرون و درون ذان را ام 

(transitivity) تجربي معنای واقع،نماید. درباامنماایي مي (experiential)  و بامتا 

 فرانقم اندیشگاني .دادمي رخ موقعيت بافت در كه اسات رویدادی آن مباني بامنمایي

 شود. بندی ميطبقه (logical) به دو فرانقم تجربي و منرقي

قي كه معنای منر آن فرانقم تجربي در ارتباط با محتوای كلام و اندیشه است، حال

فرانقم بينافردی  (.Bloor & Bloor, 2004) اا مربوط اسااتارتباط ميان اندیشااهبه 

 ارتباط ركه فرانقم متني دصورتي كند دردیگران را بيان مي گویشور باچگونگي ارتباط 

 & Downing) دادن عناصار گفتمان و یا متن توسی گویند  استبا چگونگي سااممان

Locke, 2006 .) 

ود. در شگفتمان در معنای كلي به مبان در بافت كاربردی و فراتر ام جمله اطلاق مي

ود. شاااا و چگونگي بيان آنها گفته ميام اندیشااه ایمجموعهگفتمان به ،مفهوم محدودتر

ر كند كه ددر این مفهوم، گفتمان به دانم خاص و مبان گرو  اجتماعي معيني اشااار  مي

 نمود دارد (M. Foucault) ران پساااااساااااختگرایي ماااننااد فوكواااای متفکّرویکرد

(Flowerdew, 2013 .) آمریکایي گرایساااخت شااناساايانمب در ابتدا گفتمان تحلي 

 گفتمان تحلي  ،نظر وی ام. شد ررحم 0551در سال  (Z. Harris) اریس مليگ توسای

 اجتماعي، مسااا   فرانگ، مانند مواردی ملاحظه بدون جمله ام بالاتر ساااختاری تحلي 

 واليت فقی گفتمان دیگر،عبارتبه. تحصااايلات و مواردی نظير اینها بود جنس، سااان،

 اابانم ساااختار بر و گرفته نادید  مبان كاربرد آن، تحلي  در و گرفتميبردر را جملات

   .شدمي توجه

به  منجر مبان، بر كاربرد رمؤثّ موقعيتي مسا   ملاحظه ساختار، بدون به صبرف توجه

اای ارتباطي و معنایي كاربرد مبان گردید  توجهي امجنبهااای قاب ماانادن بیمپنهاان

 تعری  اریس ام ردّ ضااامن (Halliday & Hasan, 1985) حسااان و اليدی بود.
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ارجاع،  انساااجامي عناصااار دارای كهكنند معنایي تلقي مي یا  ك ّ را گفتماان، آن

 را گرایي گفتماننقم رویکرد كهآنجاام. است واژگاني و انسجام جایگزیني، حذف، ربی

 تریدقيق ينتبي و تحلي  كند،مي بررسااي دو ار یا و موقعيت بافت متن، بافت بهباتوجه

 .  دادمي ارا ه مایشي نظير مباني رویکرداای سایر با مقایسه در

ن پذیرد یا خير. ایتي به معنای آن است كه آیا فع  مفعول ميگذرایي در مفهوم سانّ

شد  و به نظامي اشار  دارد كه به جای فع  تر تلقيگرایي گسترد مفهوم در دستور نقم

 منظر اليدی ام(. Thompson, 2014: 94) كندمفعول، كا  بناد را توصاااي  مي و

(Halliday, 1985 ،) اایدر تصویرسامی ذاني ام واقعيت گذرایي نظام دستوری دخي 

شود و یا ميجهان بيرون و درون ذانب گویشاوران و در  آنها ام آنچه انجام یا احساس

دیگر، گذرایي به روش كدگذاری معاني در بند عبارتبهداد قلمداد شاد  است. ميرخ 

 شوند. كه در مبان بامنمایي مي (processes) ینداایيآانواع فر اشار  دارد و نيز به

 ینااد، مشااااركااان و عناااصااار پيرامونيآمنظر، ام ساااه مؤلفااة فر این ار بنااد ام

(circumstances) اب  دیگر قیند در نظام گذرایي بدون دو مؤلفة آشود و فرتشکي  مي

 شاركان امفعلي، مؤلفة م طریق گرو  یند امآتبيين و تفساير نيست. در این نظام، مؤلفة فر

ان ای یا قيدی بياضافهحرف طریق گرو  عناصار پيراموني ام ةاسامي و مؤلف طریق گرو 

 اای اجباری و عناصر پيراموني اختياری استند.یند و مشاركان مؤلفهآشود. فرمي

با دو مواجهة رست   ام به چگونگي كاربرد مبان در گفتمان فردوسي دردر این پژو

  مناادگرای نظااام( ام منظر نقم0337سااا ااا  ایران و توران در شااااانااامااه )جویني، 

(Halliday and Matthiessen, 2014) كه، نظام گذرایي  تر اینشود. دقيقپرداخته مي

ر بشود تا علاو با این دو س ا  بررسي مي مواجهه بند در 055بيت و  055گفتار رست  در 

یند)اا(، مشاااركان و عناصاار پيراموني در این گفتمان، چرایي آتعيين پربسااامدترین فر

 مورد ساااب  گفتمان لاعاتي دراین، گاذرایي اطّبرفراواني آنهاا نيز تبيين شاااود. افزون
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ر فردوساااي ام تفکّ بيني و طرمشااااانامه و چرایي جذابيت آن به ما ارا ه داد و جهان

 شرایی آن رومگار را برای ما آشکار سامد. 

ماد ، عبداللهيان و ؛ فلاح، آقاگ 0350شااوشااتری، بررسااي مرالعات پيشااين )امامي

گرایي، در حوم  دستور نقم (0351، وفایي، 0353؛ فضا لي و ابراايمي، 0353مرااني، 

اای این شااکار ادبي ام جنبهداد كه اگرچه نظام گذرایي و شااانامه فردوسي نشان مي

نون ك لاع دارند تاكه نگارندگان اطّ آنجا متفاوت مورد بررسااي قرار گرفته اساات، اما تا

منظر دسااتور  با دو ساا ا  ایران و توران ام مواجهه ویژ  گفتار رساات  درشاااانامه و ب

مند اليدی و نظام گذرایي بررسااي نشااد  اساات كه ااميت و ضاارورت گرای نظامنقم

این، این شااااکار انری، مباني و ادبي به ساابکي برداد. علاو ژوام فوق را نشااان ميپ

اای طولاني جذابيت گفتماني خود را حفظ كرد  است نگاشته شد  است كه بعد ام سال

تمان كه فردوسي چگونه گف بداني و ضرورت دارد تا امجنبه گذرایي نيز بررسي شود تا 

  اساات كه جذابيت آن ماندگار ماند  اساات. امچنين، منظر شااک  داد این فوق را ام

 اا پاسخ داد:این پرسم پي آن است تا به پژوام حاضر در

 و یرانا س ا  دو باگفتار رست  در مواجهه  در گذرایي یند)اای(آفر پربسامدترین (0

 كدام است؟ توران

گفتمان ارا ه مورد ساااب  این  لاعاتي درینادااا و تومیع گذرایي چه اطّآنوع فر (1

 داند؟ مي

مان در این گفت ینداا، مشاركان و عناصر پيرامونيآخاص فر نوع ام استفاد  دلای  (3

 چيست؟

 در توران و ایران دوساا ا  با مواجهه در رساات  گفتمان اایشااباات و ااتفاوت (4

 كدام است؟ گذرایي یندآفر با ارتباط
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 پيشينه پژوهش -1

مند امگرای نظشناسي نقمبا مبان ارتباط اای فراواني درپژوامپژواشاگران غيرایراني 

 ;Afrianto & Semantri, 2014; Coffin & Donohue, 2012انااد )انجااام داد 

Sabbachat, Mahdi, Sumantri, 2014; Sihura, 2019.) اای بسياری نيز پژوام

؛ فلاح و 0350شاااوشاااتری، )اماميدر چاارچو  رویکرد فوق در ميان محققان ایراني 

؛ 0354یشااااني و نظي ، ؛ ا0351، وفایي، 0353؛ فضاااا لي و ابراايمي، 0353امکاران، 

؛ پورنامداریان و 0351ماد  ل ،  ؛ صاافایي، عادل و رمضااان0354ماد  و الهيان، منشااي

با شاانامه و سایر آثار صورت گرفته است كه ايچ ی  ام آنها  ارتباط در (0335ایشاني، 

وجود، به برخي ام آنها كه  این یند گذرایي در شاااانامه ن رداخته اساات. باآربه واكاوی ف

 شود. ارتباط بيشتری با موضوع و یا محتوای بحث این مقاله دارند اشار  مي

( genre) است. در این نوع ادبي توصيفي ویژ -حماسه اثری منظوم با سب  روایتي

در  يویژ  قهرمان روایت نقم مهمّ و ب شود و مشاركانبر قدرت ماورای بشری تأكيد مي

شاااناختي افعال داساااتان تحلي  ساااب (. SK, 2018) بر مشاااکلات دارند آمدنفا ق

یند مادی آداد كه فرميمند نشانگرای نظامچو  دساتور نقمخوان رسات  در چارافت

یق طر گان امكنندینداای دیگر دارد و توصي  شركتآبا فر مقایسه فراواني بيشاتری در

 (.  0353)فضا لي و ابراايمي،  یند مادی عاملي برای در  عيني داستان استآفر

رویکرد  ةپای ااای ایراني و توراني در بیم پهلواني شااااانامه بربررساااي ویژگي

داد كه در گفتمان ایراني اعتدال و در گفتمان توراني افراط و گرایي نيز نشاااان مينقم

   .(0350شوشتری، شود )اماميتفریی مشااد  مي

بررساي راابرداای اید ولوژیکي شااانامه در داستان رست  و چنگم تأیيدی است 

 بندی، بامنمایي مثبت گرو ام راابرداایي نظير قرب اساااتفاد  كه فردوساااي با بر این

كرد   ساااامیخودی و بامنمایي منفي گرو  دیگری، اید ولوژی برتری ایرانيان را گفتمان

 (.  0353اران، است )فلاح و امک
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گرایي االيدی و نقم منظر ام «ساااوی فانوس دریایيبه»داساااتانب تحليا  گذرایي 

نشااان داد كه سااب  متن گفتمان فوق ( Halliday & Matthiessen, 2014) متسااين

این،  بر روایتي و عناصاار پيراموني حالت و موقعيت بيشااترین فراواني را داشااتند. افزون

گر و ادف بيشاترین فراواني را به خود اختصاص مشااركان كنمای و نيز یند رابرهآفر

ای )با یند رابرهآفراواني بيشاااتر فر(. Ammara, Yasmin, & Javed, 2019) دادند

مونيب ( و عنصر پيرا55/41(، مشااركانب شاناساه، شناخته، مسند و مسنداليه )با %11/40%

ام  «آوردميرا به صااادا در كه مبان انگيساااي منگ وقتي»( در داساااتان 5/55مکان )با %

افزون بر این، (. Salsabil, 2014) شااد  اساات اای سااب  توصاايفي قلمدادمشاایصااه

شود تا نماید و باعث مياای داساتان را آشکار ميگذرایي رخداداای ذاني شایصايت

 (impressionistic) گرایانهت ادبي، كمتر برداشاااتاای مباني و لذّارتباط بين انتیا 

 (. Cunanan, 2011) شتر به در  متون بينجامدباشد و بي

 

 مندگراو نظامنظام گذرایی نقش -5

(، Halliday & Matthiessen, 2014) مند اليدی و متسينگرای نظامشاناساي نقمدر مبان

شااوند. یکدیگر متمایز مي طریق سااه فرانقم اندیشااگاني، بينافردی و متني ام معاني ام

دة نظام شااود و دربرگيرنبندی ميمؤلفة تجربي و منرقي طبقهفرانقم اندیشااگاني به دو 

اای جهان بيرون و درون ذان اساات. تجربة بشااری ام موقعيت ةداندگذرایي و نشااان

 ینداا در قالب بندآام فر ایطریق مجموعه دیگر، نظام گذرایي تجار  فرد را امعبارتبه

ن و عناصر اتنها فع ، بلکه مشاركنه ي است كهكند. گذرایي مؤلفة معنایي مهمّتفساير مي

شااود و فعلي بيان مي طریق گرو  یند در نظام گذرایي امآگيرد. فرميپيراموني را نيز دربر

 د. كننبه نوع فع  ایفا مي توجه اای متفاوتي بامشاركان و عناصر پيراموني نقم

 كه بر ت. انتیابيمند فرانقم تجربي در مبان اسنظام گذرایي، ساموكار انتیا  نظام

گيرد. اای گویند  و نویساااند  ام ميان امکانات نظام مبان، صاااورت مياسااااس انگيز 
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شاااناختي مه  و درخور اعتنایي در بررساااي رو، الگو و نظام گذرایي، ابزار روشاماین

  اساااس نظام گذرایي تحلي شااناختي گفتمان اساات. حال اگر گفتمان یا متني برسااب 

ین به ا توجه شود. باآن معنای ك  متن مشای  مي تبعببند و بهشاود، معنای اسااساي 

اا در مبان افراد میتل ، متفاوت است؛ به این مفهوم كه در ار متن نقم مباني، انتیا 

یا ار اثر ادبي با ذانيات و تجربيات خاص نویسند  مواجه استي  كه متفاوت ام دیگران 

 ت. است و در تحلي  باید به آنها توجه داش

اای جهان دروني و بيروني ذان مناد، مجموعه تجربهگرای نظاامدر دساااتور نقم

 شود:صورت میر خلاصه ميیند بهآانسان در شم فر

اای محساااوس و انجام كاراای فيزیکي مانند یناد ماادی افعال مربوط به كنمآفر

 نوع دو به مادی ینداایآفر و مواردی نظير اینهاسااات. كردنكردن، ار دویادن، پرتا 

 نوع در. شوندمي بندیطبقه( transformative) تغييری/ تبدیلي و (creative) ایجادی

 حال( شد شروع ناگهان جنگنظير ) است وابسته عام / كنشگر وجود به یندآفر ایجادی

. دارد اتکا عام / كنشاااگر حالت تغيير به( مردّد بود او ماانند) تغييری نوع كاه آن

( او توی قایق پرید. مانند) (intentional) ارادی توانندمي مادی ینداایآفر این،برافزون

 .باشند( خورد سکندری) (involuntary) و یا غيرارادی

كردن، فکردانااد و افعااالي نظير ميینااداااای ذاني در جهااان درون ذان رخآفر

شااوند. و مواردی نظير اینها را شااام  مي خواسااتن، دیدن، كردنرداشااتن، تصااوّدوساات

ینداای ذاني حداق  ی  مشااار  انساااني آفر (،Thompson, 2014) باور تام سااونبه

 این، پدید برسااامی ایجاد شااد  باشااد. افزوندارند كه ممکن اساات ام طریق تشاایّ 

(phenomenon) تواند انساااان، غيرانساااان و یا شاااود( مي)آنچه در  و یا تجربه مي

 واقعيت باشد. 
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 ,Halliday & Matthiessen) شااوندچهار دسااته تقسااي  مياای ذاني به یندآفر

2014: 170:) 

 ؛شنيدنو  كردن، دیدنكردن، حسدر مانند  (perceptive) ادراكي (0

 ؛داشتندانستن، فهميدن و انتظارنظير  (cognitive) شناختي (1
 ؛داشتنكردن، پذیرفتن و اميدآرمومانند  (desiderative) درخواستي (3

 .  بودن و ترسيدنورمیدن، متنفرعشقمانند  (emotive) عاطفي (4

رسيدن، نظربودن، شدن، داشتن، بهطریق افعال  ای تجربه گویشاور را امیند رابرهآفر

 شدنآشااکارو  شاادنشادن، برخاساتن، گساترد دادن، منتجشادن، رخماندن، ناشايباقي

( و ی  حالت نانمصااداق )بين ی   نان بيات اسااتنمونه، در جمله سااامد. برایميبر

ونة یند به دو گآرابره برقرار شااد  اساات. این فر اسااتیند ارتباطي آطریق فر ( امبيات)

یند آشااود. مشاااركان در فرتقسااي  مي (identifying) و اویتي (attributive) اساانادی

یا مسانداليه )دارندة ی  صاافت( و مسااند )صاافت(  (carrier) ای اسانادی، حام رابره

 استند. 

داد. ی  عنصاار ای اویتي، ی  مدخ ، مدخ  دیگر را توضاايم ميیند رابرهآدر فر

شود و ار دو عنصر به ی  موجود دیگر شناخته مي ةكنندبه شركت توجه یا مشاار  با

 تر مصااداق/شااناختهكلي ةكنند، معرفه اسااتند و ارمش یکسااان دارند. مقولاشااار  مي

(value/identifier) /شااناسااهو مشااار  دیگر مورد (token/identified)  .اساات

  معنایي مقولة خاص )مورد( اسااات )مانند ( تجساااّ دیگر، مقولاه عام )كليساااینباه

   (.ترین شک  مثلث استمحک 

ینداای ذاني و مادی قرار دارد و آحدفاصااا  فردر (behavioral) یند رفتاریآفر

كردن، كردن، فکرمدن، رؤیاااپردامیكردن، لبیناادكشاااياادن، سااارفااهنفسمواردی نظير 
ینداا نمود بيروني عملکرد ذاني و آاین فر شاااود.را شااااما  مي مدنمل وبودن نگران

 ( و فيزیولوژیکيخندندمردم دارند ميشااناختي )مانند ینداای آگااي، روانآمربوط به فر
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 كردننگا كه  یند ذاني است حال آنآفر دیدننمونه، ( استند. برایاندآنها خوابيد )نظير 

 رفتاری استند. كردنتماشا و

ای قرار دارد و اای ذاني و رابرهیندآدر ميانة فر (verbal) یناد كلاامي/ بياانيآفر 

كردن، دادن، اشااار دادن، دسااتوركردن، گزارشكردن، اعلامگفتن، صااحبتافعالي نظير 
ع، واق گيرد. دررا دربرمي پرساايدن وداشااتن كردن، منظوركردن، بياندادن، ادعاپيشاانهاد

بان طریق م گيرند و اماای نمادیني استند كه در ذان شک  ميینداای كلامي ارتباطآفر

در جدول ي در گفتمان و روایت دارند. انواع آنها ینداا نقم مهمّآیاابند. این فرنمود مي

 (. ibid, 250-252) ارا ه شد  است 0

 

 اای آنهاینداای كلامي و نمونهآفرانواع  -0ل جدو

 اانمونه یند كلاميآفرنوع 

 كنشي
  (targeting) تأثيری

مدن، كردن، تهمااتكردن، تواينتاحسااايان
  كردنكردن، انتقادكردن، سرمنمچاپلوسي

 كردنصحبتو  مدنحرف (talking) گفتگویي

 اینشانه

 گفتن وكردن كردن، نق داشتن، بياناظهار (neutral quoting) نقلي خنثي

  (indicating) تأكيدی

دادن، لاااعكاردن، اطّاكاردن، اعالااامگازارش

كردن، كردن، مشااااجر دادن، گفتگوتوضااايم

 وكردن گفتن، ساااؤالكسااايبهكردن، متقاعد
 كردنترغيب

 دساااتااوری/امااری/خااوااشاااي

(imperative) 

كردن، كردن، اصاااراركاردن، امرسااافااارش
كردن، كردن، اساااتاادعااادادن، تهاادیاادقول

 وكااردن درخااواسااااتكااردن، الااتااماااس
 كردنخواام
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 یند به موجودیتآیند ارتباطي و مادی است. این فرآیند وجودی در حدفاص  فرآفر

دن، افتادن، مانبودن، اتفاقیند امطریق آای )یا عدم آن( اشار  دارد. این فریا اساتي پدید 
 قاب  تشیي  است. داشتنوجودیا  گرفتندادن، صورترخ

 

   پژوهش روش -4

مند اليدی و گرایي نظاماساااس چارچو  نظری دسااتور نقم ابتدا بر ،پژوامدر این 

عنوان واحد تحلي  به بند بهتوجه و با(، Halliday & Matthiessen, 2014) متسااين

با  ههمواج گذرایي )انواع فع ، الگواا و تومیع آنها(، بنداا در گفتار رست  درمتن و نظام

ینداای آبندی شدند. س س، پيکرة فوق تحلي  و فراواني فردسته دو سا ا  ایران و توران

 گذرایي تعيين شد. 

مواجهة رساات  با ساا ا  ایران با توران  آماری شااام  گفتمان فردوسااي در ةجامع

( اساات. نمونة 0337جلد سااوم شاااانامه )جویني،  131تا  310اای حدفاصاا  صاافحه

اای یندآبه آنها فر توجه اسااات كه بابند( ام ابيات فوق  055بيت ) 055آماری شاااام  

ی، ا، وجودی، رفتاری، رابرهآیند بياني/ كلاميعنوان فردر شااام بیم تحت ،گاذرایي

این، ابياتي كه برد. افزونشاااانتیا   (purposive) صاااورت ادفمندذاني و مادی به

ی و ندبیند دستهآیند گذرایي داشاتند در دو یا چند فرآصاورت امزمان دو یا چند فربه

 مجدداً مورد ارمیابي قرار گرفتند. 

 :نمونه، بيتبرای

 دادت م دساااتااان و سااااام آگهي كااه

 

جااان تااهااي كااه بااادا تاان رساااتاا  ام   

(004: 0337فردوسي، )                       

تمنایي و -يیند ذانآیند مادی و در مصراع دوم دارای فرآدارای فر ،در مصاراع اول

ورد مسهرا  را  ،شد. امچنين، در ابياتي كه در آنها رست یند محسو  و ارمیابي آدو فر

ی با ابيات مرتب وشناسد جزسهرا  را مي ،خرا  قرار داد  است، تا پایان نبرد كه رست 
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شاادن اویت سااهرا  و در پایان نبرد در اند و پس ام شااناختهساا ا  توران قلمداد شااد 

 اند. بندی شد ارتباط با س ا  ایران دسته

بر انواع فع ، نقم مشاااركان و عناصاار پيراموني در ار لي  گذرایي، علاو برای تح

د صورت كمي درصگرفتن افعال در شام الگوی فعلي، بهقرار بند نيز مشای  شاد. با

ام الگوی گذرایي در گفتمان فردوساي ام طریق مقایسه تومیع الگواا در گفتار  اساتفاد 

ان و ینداا، مشاركآام تعيين نوع و تعداد فر رسات  در مواجهة با دو س ا  تعيين شد. پس

كدام ام  ، ميانگين ار11نسااایاة  SPSSافزار عنااصااار پيرامون/ موقعيتي، امطریق نرم

طریق آممون آماری  ام ،ااكدام ام گفتمان اای آنها در اراا و شبااتینداا و تفاوتآفر

این، برای برشد. افزونمحاسابه ( Wallis H-Kruskal) 0واليسكراساکالناپارامتری ایچ

 1ویتنيیوآممون آماری ناپارامتری منینادااای گاذرایي در دو گفتمان ام آمقاایساااه فر

(Mann Whitney U ) .استفاد  شد 

 

 هانحليل داده -1

 یندهاآواااوو فر 1-5

ای، رفتااری، كلاامي و وجودی و نيز فراواني یناداااای مااادی، ذاني، رابراهآفراواني فر

با دو س ا  ایران و عناصار پيراموني و مشااركان در گفتمان فردوساي در مواجهة رسات  

 شود.ارا ه مي 1-0-5تا  0-0-5اای توران در بیم

 

 یند مادوآفر 1-5-5

یند آبند ام فر 41و توران، در در گفتمان فردوسااي در مواجهة رساات  با دو ساا ا  ایران 

یند مادی مؤّید آن است كه آعناصار پيراموني در فر ةمادی اساتفاد  شاد  اسات. مقایسا

مورد بيشاااترین فراوني را داشاااتند.  3مورد و حالت با  03عنصااار پيراموني موقعيت با 
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ن ایند در ابياتي كه میاطب آنها ساا ا  ایرآامچنين، فراواني عناصاار پيراموني در این فر

 مورد(. 7مورد در برابر  14با میاطبان س ا  توران است ) است بيشتر ام ابيات مرتبی

داد كه در ابيات مرتبی با س ا  ایران یند مادی نيز نشان ميآمشاركان در فر ةمقایسا

با س ا  توران استفاد  شد  است  مقایسه ام مشااركان كنشاگر/ عام  و ادف بيشتری در

مورد(. امچنين،  5برابر مورد ادف در 03مورد و  01برابر   درمورد كنشااگر/ عام 31)

مورد فراواني  0مورد و پذیرند   13مورد فراواني، ادف  41مشااااركان عام / كنشاااگر 

مورد س ا  توران را  01مورد س ا  ایران و در  13كلي، گفتمان رسات  در طورداشاتند. به

مادی و بنداای مرابق با آنها  فرآیندارای اایي ام ابيات دمیاطب قرار داد  اساات. نمونه

 ارا ه شد  است.  3و 1اای در جدول

 

مادی در گفتمان فردوسي در مواجهة رست   فرآینداایي ام ابيات دارای نمونه -1جدول 

 با دو س ا 

ر 
ما

ش
 

 ابيات  
شمار  صفحه 

 و بيت
 میاطب

 توراني ایراني

 چه گوید چو آگه شود مادرش 0
 

 ؟كسي را برش فرسات چگونه 
 

117-515 *  

 دو دست  سزاوار است ،بریدن 1
 

 جز ام خا  تير  مبادم نشست
 

117-515 *  

 بدو گفت رست  چو چنگال شير 3
 

 سااتي دلير مان شااد این يمود 
 

451-030  * 

 ار ساار كند مو جداروا باشااد  4
 

 آیين مااا چاناين بود تااا بود
 

141-313  * 
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 اایي ام بنداای مادی در گفتمان فردوسي در مواجهة رست  با دو س ا   نمونه -3جدول 

ر 
ما

ش
 

 عنصر پيراموني و  مشاركان

 نوع آن

 یندآفر

 پذیرند  ادف كنشگر عام 

اندام /  -به سوی او - كسي را - من 0

 حالت -فاصله؛ چگونه

 بفرست 

 برید  شود - - من دست دو - - 1

 تو 3

 )سهرا (

 این يمود  علت/ادف -چو - راچنگال شير  -

 جدا كند - - سر او را - رست  4

 

 یند ذهنیآفر -1-5-1

یند ذاني استند. ام آبند دارای فر 44با سا ا  ایران و توران،  مواجهه در گفتار رسات  در

بند ام  01یند ذاني شاااناختي، آبند ام فر 7یند ذاني ادراكي، آبند ام فر 01این ميان، در 

موني عناصر پيرا ةیند عاطفي استفاد  شد  است. مقایسآبند ام فر 5ذاني تمنایي و یند آفر

ینداای ذاني نشااان داد كه عناصاار پيراموني موقعيت و حالت دارای بيشااترین آدر فر

فراواني اساتند. امچنين، فراواني عناصار پيراموني در ابياتي كه میاطب آنها س ا  ایران 

 مورد(.  3برابر  مورد در 03ه س ا  توران است )ب است بيشتر ام ابيات مربوط

مورد( ام عناصر پيراموني  5مورد( و تمنایي ) 00ینداای ادراكي )آاین، در فربرافزون

مورد( استفاد  شد  است.  4ینداای شناختي و عاطفي )اركدام آبيشتری در مقایسه با فر

ینداای آداد كه فرنشااان ميینداای ذاني نيز آمقایسااه مشاااركان م در  و پدید  در فر

با سااا ا  ایران ام فراواني  مورد( در ابيات مرتبی 01و  05ترتيب با ادراكي و تمنایي )به

كه در  آن مورد( برخوردارند، حال 1و  01ترتيب با با س ا  توران )به مقایسه بيشتری در

ترتيب بها  توران )به س ینداای شناختي و عاطفي فراواني مشاركان در گفتمان مربوطآفر

 مورد( است. 1و  5ترتيب با با س ا  ایران )به ام گفتمان مربوط مورد( بيشتر 3و  1
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مورد( سارود  شد   41با سا ا  ایران ) ارتباط كلي، مشااركان در ابياتي كه درطوربه

مورد(.  30با ساا ا  توران اساات ) با ابيات مرتبی مقایسااه دارای فراواني بيشااتری در

ام تمنایي و شااناختي اساات.  ینداای ادراكي و عاطفي بيشااترآاین، فراواني فربرافزون

ا ساا ا  ب ینداای ذاني در ابيات مرتبیآمنظر نوع میاطب، فراواني بيشااتر فر امچنين ام

ا س ا  ب مقایسه ینداا میاطبب رسات  بيشاتر سا ا  ایران درآایران نشاان داد كه در این فر

اایي ام ابيات دارای مورد توراني(. نمونه 07برابر  مورد ایراني در 17)توران بود  اساات 

 ارا ه شد  است. 5و  4اای یند ذاني و بنداای برگرفته ام آنها در جدولآفر

 

یند ذاني در گفتمان فردوسي در مواجهة رست  آاایي ام ابيات دارای فرنمونه -4جدول 

 با دو س ا 

ر 
ما

ش
 

 ابيات
شمار  صفحه 

 بيتو 
 میاطب

 توراني ایراني

 رسات  بیندید سیت بشانيدچو  0
 

 بدو گفت با ماست پيروم بیت
 

435-10 *  

 در فرام و نشاايبام گشااتهبسااي  1
 

 ني  مرد دساااتان و بند و فریب
 

131-301  * 

 كاین كود  ارجمند دانساااتكه  3
 

 بدان ساال گردد چو سارو بلند
 

113-517 *  

 شدوم كساتي گرفتن سین بود  4
 

 *  317-131 مین در مکوش نگيرم فریب تو

 ؟دادت م دساتان و سام آگهي كه 5
 

 !تهيتن رساات  ام جان  باداكه 
 

151-371 *  

 كه اكنون چه داری م رسات  نشان 1
 

 ؟نامم م گردنکشان گ  بادكه 
 

151-375  * 

 گرت ايچ یااد اسااات كردار من 7
 

 دل به تيمار من رنجه كن ،یکي
 

111-533 *  

 م پااای و ركيبم امي مهر من 3
 

 چهر من بشااارم آوردبجنبااد 
 

131-735  * 
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 اایي ام بنداای ذاني در گفتمان فردوسي در مواجهة رست  با دو س ا   نمونه -5جدول 

ر 
ما

ش
 

 عنصر پيراموني و  مشاركان

 نوع آن
 پدید  مدر  یند ذاني و نوع آنآفر

 ادراكي-بشنيد ممان -چو - رست  0

 ادراكي-امدید  حالت/ درجه -بسيار فرام و نشيب  من )رست (  1

 گشتن كود بلند  كه )چه كسي( 3

 ارجمند 

مقایسااه؛ –چو ساارو 

 ممان -سال

 شناختي-دانست

 شناختي-خورمنميفریب - - من )رست ( 4

 تمنایي-تهي باد - ام جان تن رست  5

 تمنایي-گ  باد - ام گردنکشان نام رست  1

 عاطفي-رنجه كن - به تيمار من دل 7

 عاطفي-شومشرمند  مي - ام مهر او من  3

 

 وایند رابطهآفر -1-5-5

ای داشتند. ام یند رابرهآبند فر 50ا دو س ا  ایران و توران، ب مواجهه در گفتمان رست  در

 ةبند ساا ا  توران را خرا  قرار داد  اساات. مقایساا 14بند ساا ا  ایران و  17این ميان، 

مورد و امرااي و علت  5یند نشان داد كه عناصر موقعيت با آعناصر پيراموني در این فر

ند. با سایر عناصر پيراموني داشت مقایسه مورد( بيشترین ميزان فراواني را در 7)اركدام با 

این  ام فراواني به ساا ا  ایران بيم امچنين، فراواني عناصاار پيراموني در بنداای مربوط

 مورد(.  04برابر  مورد در 03با س ا  توران بود ) مواجهه ر گفتمان رست  درعناصر د

اليه، شناخته، مسند و شناسه در بنداای اا نشاان داد كه مشاركانب مسندٌبررساي داد 

 مورد در 011ام بنداای مربوط به س ا  توران بود ) به میاطبان سا ا  ایران بيشتر مربوط

با دو سااا ا   مواجهه ای در گفتمان رسااات  دریند رابرهآاین، فربرمورد(. افزون 51برابر 

یند آكه ام نوع اویتي باشد. امچنين، فر این ایران و توران بيشتر ام نوع اسنادی است تا
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ینداای تأكيدی، ملکي و آای ام ميان فریند غالب رابرهآمورد فر 47ای تاأكيدی با رابراه

بنداای  ای استند ویند رابرهآایي ام ابياتي كه دارای فراموقعيتي/ پيراموني است. نمونه

 ارا ه شد  است. 7و  1اای مرابق با آنها در جدول

 

ای در گفتمان فردوسي در مواجهة یند رابرهآاایي ام ابيات دارای فرنمونه -1جدول 

 رست  با دو س ا 

ر 
ما

ش
 

 ابيات
شمار  صفحه 

 و بيت

 میاطب

 توراني ایراني

 پيرومی و دستگا  ساتا یوا كز 0
 

 مااا و  اورا  او آفرینناادة 
 

115 -754 *  

 *  701-105 چو پيدا كند تيغ گيتي فروم وم           تير  ر شدبدو گفت رست  كه  1

 

 ای در گفتمان فردوسي در مواجهة رست  با اایي ام بنداای رابرهنمونه -7جدول 

 دو س ا 

ر 
ما

ش
 

عنصر پيراموني و  مشاركان

 نوع آن

 اییند رابرهآفر

 مسنداليه/

 نماد)شناخته(

مسند/ 

 نمونه)شناسه(

 اویتي اسنادی

 و پيرومی 0

 دستگا 

علت/  -ام خداوند -

 بابت

 - ملکي -است

 تأكيدی -است - - اور ةآفرینند او 1

 تأكيدی-است - - ما  ةآفرینند او 3

 - تأكيدی -شد - رومتير  او )سهرا ( 4

 

 یند رفتاروآفر -1-5-4

یند رفتاری استفاد  آبند ام فر 3با دو س ا  ایران و توران، در  مواجهه در گفتمان رست  در

یند رفتاری مؤید آن است كه عنصر پيراموني آعناصر پيراموني در فر ةشاد  است. مقایس
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مورد بيشاترین فراوني را در بنداای رفتاری داشتند. امچنين، فراواني عناصر  1علت با 

 یند در ابياتي كه میاطب آنها سا ا  ایران است بيشتر ام ابيات مرتبیآپيراموني در این فر

 مورد(.  1مورد در برابر  3با میاطبان س ا  توران است )

با ساا ا  ایران ام مشاااركان  داد كه در ابيات مرتبیبررسااي مشاااركان نيز نشااان مي

 مورد در 7س ا  توران استفاد  شد  است )با  مقایسه رفتارگر و رفتار/ گستر  بيشتری در

مورد س ا  توران  4مورد س ا  ایران و در  5طوركلي، گفتمان رسات  در مورد(. به 4برابر 

یند رفتاری دارند و بنداای آااایي ام ابياتي كه فررا میااطاب قرار داد  اسااات. نموناه

 ارا ه شد  است. 5و  3اای برگرفته ام آنها در جدول

 

رفتاری در گفتمان فردوسي در مواجهة  فرآینداایي ام ابيات دارای نمونه -3جدول 

 رست  با دو س ا 

ر 
ما

ش
 

 ابيات
شمار  صفحه 

 و بيت

 میاطب

 توراني ایراني

 دمایند  بو هتو را آنک بگریاد 0
 

 فزاینااد  و ا  گراینااد  بود
 

743-311 *  

 ساايری رسانيدم ام رومگاربه 1
 

 بر این كارمار نظار دو لشکر 
 

115-133  * 

 

 اایي ام بنداای رفتاری در گفتمان فردوسي در مواجهة رست  با نمونه -5جدول 

 دو س ا 

ر 
ما

ش
 

 مشاركان
 رفتاری فرآیند عنصر پيراموني و انواع آن

 رفتار/گستر  رفتارگر

 بگرید علت/بابت -برای تو - اتمایند  0

 كنندنظار  مي - كارمار را دو لشکر 1
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 یند الامیآفر 1-5-1

به  بند مربوط 11یند كلامي اسااتفاد  شااد  اساات كه آبند ام فر 41در این گفتمان، در 

 41با سا ا  توران است. ام  مواجهه بند در 03با سا ا  ایران و  مواجهه گفتمان رسات  در

بيشترین  ،مورد 34ای )نقلي خنثي، تأكيدی و امری( با یند كلامي نشانهآیند كلامي، فرآفر

 یند كلامي كنشي )تأثيری و گفتگویي( دارد. آبا فر مقایسه فراواني را در

دی )مانند (، تأكيرست  چنين گفتیند كلامي نقلي )نظير آبراین، ام ميان سه فرافزون

رست  ( و امری/ خوااشي )مانند تهمتن بان  مد كه ای ساران، دليران ایران و جنگاوران
یند كلامي نقلي خنثي )با آمورد( و فر 11یند كلامي تأكيدی )با آ( ، فربه پيشاااکار بفرمود

ن دوش ام كشتي گرفتینداای كلامي امری، گفتگویي )مانند آبا فر مقایساه مورد( در 01
 تند.( فراواني بيشتری داشامه تیمه سام را نفرین كنيد( و تأثيری )نظير سین گفتي 

با س ا  ایران بيشتر  مواجهه اد كه رست  دراای كلامي نشاان دامچنين، بررساي داد 

با س ا   مواجهه كه در آن مورد( استفاد  نمود  است، حال 3یند كلامي نقلي خنثي )آام فر

مورد عناصر پيراموني  04مورد(. ام  03كار برد  است )یند كلامي تأكيدی را بهآفر ،توران

به ساا ا   مورد مربوط 5ساا ا  توران و با  مورد مرتبی 5شااد  در بنداای كلامي، اسااتفاد 

مورد فراواني  4مورد و حالت با   7ایران اساات. امچنين، عناصاار پيراموني موقعيت با 

 با سایر عناصر دارند.  مقایسه بيشتری در

مورد گویند ،  54به سااا ا  ایران با منظر مشااااركاان نيز بناداای گفتمانب مربوط ام

با س ا   مواجهه با بنداای گفتمان رست  در مقایساه میاطب و گفته فراواني بيشاتری در

یند كلامي دارند و بنداای آاایي ام ابياتي كه فرمورد مشاار  داشت. نمونه 41توران با 

 ارا ه شد  است. 00و  01اای مرابق با آنها در جدول
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كلامي در گفتمان فردوسي در مواجهة  فرآینداایي ام ابيات دارای نمونه -01جدول 

 رست  با دو س ا 

ر 
ما

ش
 

 ابيات
شمار  صفحه 

 و بيت

 میاطب

 توراني ایراني

 رساات  كه تا پيشااکار بفرمود 0
 

 یکي جااامااه افکناد بر جویبااار
 

551-115 *  

 ومار ای جهاندار ن گفاتامي  وغبر آتم نهادند و برخاست  1
 

115-575 *  

  * 111-411 كرد چند آفریننشست و بر او  ن               كه اندر نشي گفتابه سوداو   3

 یگوگفتارگز باادین  نابودی  رست  كه ای نامجوی  گفتبدو  4
 

135-311  * 

  

 اایي ام بنداای كلامي در گفتمان فردوسي در مواجهة رست  بانمونه -00جدول 

 دو س ا 

ر 
ما

ش
 

عنصر پيراموني  مشاركان

 /موضوع
 كلامي یندآفر

 گفته میاطب گویند 

 امری -بفرمود مکان -بر جویبار افکندن جامه به پيشکار رست  0

 خنثي -گفت  ای جهاندار نَو  رست  1

 تأكيدی -گفت  كه اندر نشين به سوداو  رست  3

-چند بار  بر سوداو  رست  4

 اندام /بسامد

 -آفرین كرد

 تأثيری

اندام /  -ارگز  با یکدیگر ما 5

 بسامد

 -گفتگو نکردی 

 گفتگویي

 

 یند وجودوآفر -1-5-1

یند آبند ام فر 01با دو ساا ا  ایران و توران، در مواجهة رساات   در گفتمان فردوسااي در

مورد  4با میاطبان ایراني و  ارتباط ینداا درآمورد ام فر 3وجودی اساتفاد  شاد  است. 
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د آن یند وجودی مؤیآعناصر پيراموني در فر ةبا میاطبان توراني اسات. مقایس ارتباط در

با ساایر عناصاار  مقایساه مورد در 4اسات كه عناصار پيراموني موقعيت مکان و ممان با 

 مورد(.  0مورد و حالت  1پيراموني فراواني بيشتری دارد )علت 

امچنين، فراواني عناصاار پيراموني در بنداایي كه میاطب آنها ساا ا  ایران اساات 

مورد(. ام منظر  1مورد دربرابر  5با میاطبان ساا ا  توران اساات )يات مرتبیبيشااتر ام اب

مورد(  5با س ا  ایران ) مواجهه مشااركان، فراواني مشاار  موجود در گفتمان رسات  در

 مورد(.  3با س ا  توران است ) مواجهه بيشتر ام فراواني آن در گفتمان رست  در

اای وجودی و بنداای برگرفته ام آنها در جدولیند آفر ااایي ام ابيات داراینموناه

 ارا ه شد  است. 03و  01

 

وجودی در گفتمان فردوسي در مواجهة  فرآینداایي ام ابيات دارای نمونه -01جدول 

 رست  با دو س ا 

ر 
ما

ش
 

 ابيات
شمار  صفحه 

 و بيت

 میاطب

 توراني ایراني

 خفتگان را كند تندرسااتكجا        توستام آن نوشدارو كه در گنج  0
 

110-535 *  

 روا باشاد ار سار كند مو جدا 1
 

 آیين مااا تااا بود بودچاناين 
 

141-313  * 

 

 اایي ام بنداای وجودی در گفتمان فردوسي در مواجهة رست  با نمونه -03جدول 

 دو س ا 

ر 
ما

ش
 

 مشاركان
 یند وجودیآفر عنصر پيراموني و انواع آن

 موجود

 موجود است مکان -گنج در نوشدارو 0

 است مقایسه -چنين -ممان -ام قدی  آیين ما 1
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 نحليل الی  -1-1

 یندها و مخاطگانآفر -1-1-5

 ا  با دو سمواجهة رست   ینداا، میاطبان و فراواني آنها در گفتمان فردوساي درآانواع فر

 شود.ایران و توران در جدول میر ارا ه مي

 

 رانيبرابر س ا  تو اا در ك  بنداای گفتمان و س ا  ایراني درفرآیندفراواني  -04جدول 

 میاطب ك  بنداای گفتمان یندااآفر

 س ا  توراني س ا  ایراني درصد تعداد

 01 13 50/11% 41 مادی

 07 17 51/11% 44 ذاني

 14 17 05/11% 50 ایرابره

 3 5 01/4% 3 رفتاری

 03 11 50/11% 41 كلامي

 3 5 05/1% 01 وجودی

 (45/35)% 77 (50/11)% 003 011% 055 تعداد ك 

 

ة رست  با دو س ا  ایران و داد كه در گفتمان فردوسي در مواجهنشاان مي 1جدول 

 صورت پيوستار میر است. بند این گفتمان به 055ینداا در آ، فراواني فرتوران

 ایرابره >ذاني >مادی/ كلامي >وجودی >رفتاری

را در  ترین فراوانيیند رفتاری ك آترین و فرای غالبیناد رابرهآدیگر، فرعباارتباه

كه در این  اای جدول فوق تأیيدی اسااات بر ایناین، داد براین گفتماان دارناد. افزون

كه در  آن درصاد، رسات  سا ا  ایران را میاطب قرار داد  است حال 50/11در  ،گفتمان

   است. درصد موارد میاطب وی س ا  توران بود 45/35
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 نوع و رخداد ،ایچ نشان داد كه به طور كليواليسآماری ناپارامتری كراسکالآممون 

 تفاااوت معناااداری دارنااد 15/1ینااداااا در كاا  گفتمااان فردوساااي در سااارم آفر

(H(5)=11.538, P= 0/042<0/05 .)درجه آمادی  5خي با دیگر، ارمش مربععبارتبه

( تأیيدی بر 15/1( ام ساارم معناداری )141/1احتمال )بودن مقدار و كمتر 533/00برابر 

 ینداا و فراواني آنها در گفتمان فردوسي است. آمتفاوت بودن نوع فر

كاررفته برای ساا ا  ایران و توران ام طریق آممون ینداای بهآفر ةاین، مقایساابرافزون

ة ساي برای مواجهینداایي كه فردوآویتني نشاان داد كه نوع و رخداد فریوناپارامتری من

رای س ا  كاررفته بینداای بهآبرد  است تفاوت معناداری با فركاررسات  با سا ا  ایران به

یوویتني دیگر، ارمش منعبارتبه (.U=9, n1=n2=6, P=0/148>0/05) توران ندارند

( 15/1( ام ساارم معناداری )043/1بودن مقدار احتمال )و بيشااتر 5آیند برابر فر 1برای 

ینداا در گفتار رساات  در مواجهه با دو ساا ا  آو فراواني یکسااان این فر تأیيدی بر تومیع

 ایران و توران است.

 

 مشاراان  -1-1-1

یند مشاركت دارند آگيری ار فراا نشاان داد كه مشاركان متفاوتي در شک بررساي داد 

ایران و توران در جدول كه انواع و فراواني آنها در گفتار رساات  در مواجهه با دو ساا ا  

 شود.میر ارا ه مي
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 یندااآنوع، درصد و فراواني مشاركان فر -05جدول 

 مشاركان یندآفر

 میاطب

 توراني ایراني درصد تعداد ك 

 درصد تعداد درصد تعداد

 01/0 5 1 1 01/0 5 كنشگر مادی

 73/7 35 10/1 01 50/5 15 عام 

 17/5 13 01/0 5 57/3 03 ادف

 11/1 0 11/1 0 - 1 پذیرا

 70/5 44 75/3 07 51/5 17 مدر  ذاني

 41/1 15 15/3 04 30/3 05 پدید 

 15/00 50 15/5 14 51/5 17 مسنداليه ایرابره

 55/01 43 15/5 14 15/5 14 مسند

 15/00 50 15/5 14 51/5 17 شناخته

 37/01 47 17/5 13 15/5 14 شناسه

 71/0 3 11/1 3 01/0 5 رفتارگر رفتاری

 11/1 3 11/1 0 44/1 1 گستر 

 33/3 41 75/3 07 17/5 13 گویند  كلامي

 50/5 15 31/1 03 14/1 01 میاطب 

 34/1 30 14/1 01 05/4 05 گفته

 14/1 01 11/1 3 53/0 5 موجود وجودی

 011 453 07/41 050 33/57 111 تعداد و درصد

 

ینداا در گفتمان فردوسي استفاد  شد  است. آامة فرام داد كه نشان مي 05جدول 

ترتيب ای، ذاني، كلاامي، ماادی، وجودی و رفتااری بهینادااای رابراهآاین، فربرافزون

اا و رخداداا دارند. مقایسه مشاركان در گيری موقعيتبيشاترین مشااركان را در شاک 

درصد(،  15/00مشااركان شناخته و مسنداليه )با فراواني ینداا نيز مؤید آن اسات كه آفر
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 33/3)با فراواني  درصد(، گویند  37/01و  55/01ترتيب با فراواني مساند و شاناسه )به

درصااد( بيشااترین  70/5درصااد( و مدر  )با فراواني  73/7عام  با درصااد(، عام  )

گيری ركان در شاااک مشاااار  در این گفتمان دارند. این مشاااا 01فراواني را ام ميان 

 نمایند. ي را ایفا ميینداای ارتباطي، ذاني، مادی و كلامي نقم مهمّآفر

درصااد مشاااركان پيرامون ساا ا  ایران و موارد  33/57به نوع میاطب نيز،  توجه با

با ساا ا  توران اساات. امچنين،  ارتباط درصااد ام مشاااركان در 07/41به آنها و  مربوط

یند آیند ارتباطي، م در  و پدید  ام فرآاخته، مسند و شناسه ام فرمشااركان مسنداليه، شن

یند كلامي بيشاااترین فراواني را در گفتار آیناد مادی و گویند  ام فرآذاني، عااما  ام فر

 رست  خرا  به این دو س ا  ایران و توران دارند. 

 ام طریق آممون ناااپااارامتری 05اااای مشاااااركااان در جاادول باررساااي داد 

لحاظ نوع و فراواني گفتمان فردوسااي، آنها به در ك ّنشااان داد كه  ایچواليسكراسااکال

(، H(5)=11/97, P=0/035<0/05د )داشتن 15/1تفاوت معناداری با یکدیگر در سرم 

ویتني یومنحال آنکه مقایسه مشاركان در گفتار رست  خرا  به دو س ا  ام طریق آممون 

نها در گفتار رسااات  در مواجهه با سااا ا  ایران تفاوت نوع و فراواني آبيانگر آن بود كه 

 ,U=88/5, n1=n2=16د )معنااداری باا نوع و فراواني آنها در سااا ا  توران نداشاااتن

P=0/135> 0/05.) 

 

 ننارر پيرامونی -1-1-5

و  با دو س ا  ایران مواجهه انواع و فراواني عناصار پيراموني/ افزود  در گفتمان رست  در

 شود.ارا ه مي 01توران در جدول 
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 ینداای گذرایي گفتمان رسااات  درآنوع و فراواني عناصااار پيراموني در فر -01جدول 

 با دو س ا  ایران و توران مواجهه
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درصاااد،  5/13با ای ینداای رابرهآداد كه در این گفتمان، فرنشاااان مي 01جدول 

 درصد بيشترین فراواني عناصر پيراموني را دارند. 4/11درصد و ذاني با  3/11مادی با 

درصد( بيشترین  11درصد( و حالت ) 0/43این، عناصار پيراموني موقعيت )برافزون

طریق آممون ناپارامتری  اا امرا در ميان ساایر عناصر پيراموني دارند. تحلي  داد  فراواني

 نوع و فراواني عناصر پيراموني ،داد كه در گفتمان فردوسينشان مي ایچواليسكراسکال
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عناصاار  ةمقایساا(. H(5)= 13/96, P=0/16<0/05) ینداا تفاوت معناداری دارندآفر

تني وییوپيراموني در گفتار رساات  در مواجهه با دو ساا ا  ام طریق آممون ناپارامتری من

كه فراواني این عناصر در بنداایي كه میاطب آنها س ا  ایران است  تأیيدی اسات بر این

 دتفاوت معناداری با فراواني آنها در بنداایي كه میاطب آنها سااا ا  توران اسااات ندارن

(U=1440/5,n1=n2=54, P=0/903>0/05  .) 

 

 بحث و بررسی   -1

منظر  گفتمان فردوسااي در مواجهة رساات  با دو ساا ا  ایران و توران ام ،در این پژوام

 (Halliday & Matthiessen, 2014) مند االيدی و متسينگرایي نظامنظام گذرایي نقم

نویس مومة شاااانامة دسااتبيت ام  055بند مرابق با  055راسااتا،  این بررسااي شااد. در

ینداا، مشااركان و عناصار پيراموني تحلي  شادند. آنظر فر (، ام0337فلورانس )جویني، 

ای( و پيراموني یند اصلي )مادی، ذاني و رابرهآاا نشاان داد كه ام ار سه فرتحلي  داد 

شترین يای بیند رابرهآ)رفتاری، كلامي و وجودی( در این گفتمان استفاد  شد  است و فر

 یند رفتاری كمترین فراواني را دارند. آو فر

ای برخلاف بنداای مادی )كه كه بنداای رابره اا تأیيدی اساات بر اینبررسااي داد 

د( داناا را نشااان مياول و مراح  دیگر رخداد و تغيير حالت ةتقاب  و تغيير ميان مرحل

 كنند. داند( رفتار مينمي و نظير بنداای ذاني )كه تمایز ميان مراح  رخداد را نشان

ای هیند رابرآاای ایساااتا )ناپویا و یکنواخت( ام طریق فرباه عبارت دیگر، موقعيت

كار بدی كه امروم كردم بس اسات؛ دو لشکر بر این كارمار در   بس اسات)برای نمونه 
 یند مادیآ(، اما حركات پویا ام طریق فراكنون ممان بیشااایم اسااتو یا  نظارگر اساات

كه  یا این و من جواني را در پيری كشت كند كه شوند )برای نمونه رست  بيان ميمي بيان

 (.  من جگرگا  پور دلير را با دشنه دریدم
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جا كه به شود )آنای بيان ميیند رابرهآامچنين، در گفتار رسات  مالکيت ایساتا با فر

یا  و تیمه سام نيست من ام یا اینکه  اكنون تو چه نشاني ام رست  داریگوید سهرا  مي

(، حال آنکه انتقال مالکيت كه امرا  با پویایي و ساااهرا  بامواا و پااای ساااتبری دارد

بر ممين  و جام را به ك  برگرفتشود )نظير بنداای یند مادی بيان ميآتغيير است با فر
 رد وممين ساااكند )ای كيفيت ایساااتا را بيان ميیند رابرهآ(. افزون بر این، فربوساااه مد

ي پویای ةداندكه تغيير در كيفيت كه نشان (، حال آنخشا  و سین چر  و گرم است

 (. كو  خارا به وسيله باد جنبان شودشود )یند مادی بيان ميآاست ام طریق فر

ای كه ام منظر ماايت رخداد، بنداای رابره اای فوق شاواادی استند بر ایننمونه

شاااوند. رفتار یند محساااو  ميآونه ام ی  فركنند و دو گنظير بنداای ذاني رفتار مي

     اااای اااليادی و متساااينای و ذاني تاأیيادی بر یاافتاهیناداااای رابراهآیکساااان فر

(Halliday & Matthiessen, 2014: 212)  .در این ممينه است 

یند در آینداا ااميت این فرآبا سااایر فر مقایسااه ای دریند رابرهآفراواني بيشااتر فر

د. دارویداداا، شاناسااندن و معرفي مشاركان در گفتمان فردوسي را نشان ميتوصاي  

ینداای ذاني تجربة آنها ام آینداای مادی، تجربه گویشااوران ام جهان پيراموني و فرآفر

یند آینداا امطریق فرآكه ار دویب این فر آن كنند، حالجهان درون ذان را بامنمایي مي

 شوند.   ميبرساخته و تأوی بودنایرابره

جنگ و  شااا  مامندران امو  روم شاادسااهرا  تير به عبارت دیگر، بنداایي مانند 
ممان  و دیشاب ساین ام كشتي گرفتن بودو نيز بنداایي نظير  مردانگي رویگردان شاد

كه بنداای نوع اول  شوند ارچندای بيان ميیند رابرهآام طریق فر آورد و آرایم نيست

دروني بند ذاني و بنداای نوع دوم تجربه بيروني بند مادی اسااتند. در ارتباط با تجربه 

ینادااای ماادی )كه در ارتباط با انجام دادن اساااتند( و ا  آباه دیگر ساااین، ا  فر

ی ایند رابرهآینداای ذاني )كه در ارتباط با در  و شاااناخت اساااتند(  ام طریق فرآفر

 ینداا در گفتمان حماساايآوع فرگر فراواني بيشااتر این نشااوند كه توجيهبامنمایي مي
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( 1104اای علمي، مدیریتي و قضااایي )االيدی و متسااين، فردوسااي برخلاف گفتمان

 اا را در این گونهاا و كنمای ارتباط بين پدید ینداای رابرهآاسااات. افزون بر این، فر

اا در ندیآسااامند و فراواني بيشااتر آنها در مقایسااه با سااایر فراا بهتر نمایان ميگفتمان

با دو سااا ا  ایران و توران اماانگ با  مواجهه فردوساااي در گفتار رسااات  در گفتمان

 در این ممينه است.( SK, 2018) كياای ابسیافته

یند ذاني ادراكي در گفتمان فردوساااي در آتحليا  بنداای ذاني نشاااان داد كه فر

شااناختي، تمنایي و عاطفي ینداای ذانيب آبا فر مقایسااه مواجهة رساات  با دو ساا ا  در

كردن دیگر، افعال حساي )مانند دیدن، شنيدن و احساسعبارتفراواني بيشاتری دارد. به

ی ( رخداد بيشترتو مرا نگا  كنو  چون رست  آن را دید؛ چون رست  بشنيداای در نمونه

 رخاطرآوردن دبا افعال شااناختي )نظير باورداشااتن، دانسااتن، فهميدن و به مقایسااه در

و یا  كنسااهرا  نيکو تأم ؛ دان  كه چه كسااي پيروم اسااتمن )رساات ( نمياای نمونه

ای اداشتن در نمونهداشاتن و اميد(، تمنایي )مانند اشاتياقانگامي كه مادرش آگا  شاود

 ( ورساات  میاد مند  نبادو  اميشااه نژاد شااا  آباد باد؛ من )رساات ( نيکویي را اميد دادم

 من )رست ( ام مهراای ورمیدن در نمونهداشتن و عشقداشتن، دوستعاطفي )نظير تنفر

( دارند. فراواني بيشتر افعال حسي تأیيدی است من ام دنيا سيرشدمو  شوماو شرمند  مي

دراكي یند اآكه در گفتمان فردوساي در مواجهة رست  با دو س ا  ایران و توران فر بر این

ن ینداای شناختي، عاطفي و تمنایي دارد و آآا فرب مقایسه و دریافتي كاربرد بيشاتری در

 اای حماسي محسو  كرد. اای گفتمانتوان یکي دیگر ام شاخصهرا مي

بند(  41بند(، مادی و كلامي )ار كدام  44بناد(، ذاني ) 50ای )ینادااای رابراهآفر

بند( و  3ینداای رفتاری )آكه فر آنینادااای غاالاب در این گفتمان اساااتند، حالآفر

ای، ذاني، مادی و ینداای رابرهآبند( فراواني كمي دارند. فراواني غالب فر 01وجودی )

 اای بارم گفتمانینداای رفتاری و وجودی یکي ام شاااخصااهآكلامي و فراواني اند  فر
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 ( و عمار  و امکاران0353اای فضااا لي و ابراايمي )فردوسااي و اماانگ با پژوام

(Ammare et al., 2019) ممينه است.  در این 

، ساااساااتي نکردن، خندیدندرصاااد( نظير  4یناداای رفتاری )آفراواني اناد  فر

دو  اایدر نمونه بحث نکردنو  با آوام گفتن، با خروش گفتن، نظار  كردن، كردنگریه
 و رست  سیت خندیدیند رفتاری نزدی  به ذاني(؛ آ)فر كنندلشاکر كارمار را نظار  مي

ر جنگ رخم دیناد رفتاری فيزیولوژیگي آگااي بنياد(؛ آ)فر ات برای تو بگریادمایناد 
ت بدن و )رفتاری مرتبی با حالا رست  با آوام گفتنکن )رفتاری فيزیولوژیکي(؛  سستي

 رسات  با خروش به سهرا  گفتو  ما ارگز بحث و گفتگو نکردی نزدی  به مادی( و 

و در مواجهه رساات   با د یند كلامي( در گفتمان فردوساايآیند رفتاری نزدی  به فرآ)فر

ینداای مادی و ذاني است. آشدن آنها در مرم ميان فرسا ا  ایران و توران به سبب واقع

استند  شناختيینداای فيزیولوژیکي و روانآینداای رفتاری كه فرآواقع، بامنمایي فر در

( ند ذانيیآبيني و باوراای آنها )فرام جهان راای مادی مشاركان كه متأثّصورت كنمبه

 كند. مورد مسا   متفاوت است بروم مي در

علت نزدیکي ماايت رفتاری و یناد در گفتمان حماساااي بهآبودن این فررخادادك 

این  گردد تاینداای ذاني، مادی و كلامي است كه سبب ميآیند با فرآای این فرمشیصه

 نماید.ینداای دیگر )مادی، ذاني و كلامي( بروم آیند در قالب فرآفر

یند كلامي در گفتمان فردوسي در مواجهة رست  با دو س ا  ایران و توران آفراواني فر

اای حماسااي در برقراری ارتباط ميان مشاااركان یند در گفتمانآداندة نقم این فرنشااان

 ی نيز تأیيدی اساات برینداای كلامي و مادآگفتمان اساات. امچنين، فراواني یکسااان فر

زیکي و اای فيمساااا   در این گفتمان حماساااي ومني برابر با كنمگو و بيان اینکه گفت

 اای ملموس كه مشیصة سب  گفتمان حماسي است دارد. چالم

ینداای كلامي در این گفتمان نشاااان داد كه فردوساااي آاین، مرالعة نوع فربرافزون

نشي ك ای )نقلي خنثي، تأكيدی و امری( در مقایسااه باینداای كلامي نشاانهآبيشاتر ام فر
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ای، هینداای كلامي نشااانآ)تأثيری و گفتگویي( اساتفاد  كرد  اسات. امچنين، ام ميان فر

اگر ر بند د گویدچه چيزی مياای كلامي نقلي خنثي )مانند فرآیندساا ا  ایران بيشااتر با 
گوید( كه رساات  خرا  به ساا ا  ایران مي گویدمادر سااهرا  آگا  شااود چه چيزی مي

دی یند كلامي تأكيآكه ساا ا  توران بيشااتر با فر آن ه اساات حالمورد خرا  قرار گرفت

 ( خرا  شد  است.رست  با خروش به سهرا  گفت)مانند 

مشااار  در  01داد كه ام امة منظر مشاااركان نشااان مي مرالعة گفتمان رساات  ام

ینداا اساتفاد  شاد  اسات، اما مشااركان شاناخته، شاناسه، مسند، مسنداليه، گویند ، آفر

ای، ینداای رابرهآبا سایر مشاركان دارند. فر مقایساه م در  و عام  فراواني بيشاتری در

ا در كنند  رذاني، كلامي، مادی، وجودی و رفتاری به ترتيب بيشااترین عناصاار شااركت

 مدند. اا رق گيری شرایی و موقعيتشک 

با  مقایسه دراای موقعيت و حالت بيشترین رخداد را عنصار پيراموني، مقوله 11ام 

ساایر عناصر در بنداای گفتمان داشتند. افزون بر این، فردوسي با بيان روابی و برخورد 

ا  رست  و س ، رست  و شا  ایران، رست  و رخم، رسات  و ساهرا بين مشااركان )نظير 
اای ضعي  و قوی، اا و دوگانهكردن پدید ( و مررحرسات  و دیو س يد، ایران و توران

كردن، توران و ایران، رویداداا ، خوبي و بدی، نوش و مار، خندیدن و گریهظل  و ست 

نماید شد  را تبيين مياای ایجادرا به روشاني در ساراسر گفتمان تصویرسامی و چالم

ای، مود كه چنگال شير را ن ي برای این؛ كني ای پيدا ميبا كشتي گرفتن را  و چار )نظير 
من تلاش خود را خواا  ؛ ردار گذشااته من دل مرا تيمار كنبا یادآوری ك؛ ایدلير شااد 

 كني  و فرجام را جهانبان تعيينما تلاش مي؛ كندكرد اماا پيرومی را ریی یزدان تعيين مي
   كند. ( تا خوانند  بتواند به آساني رویداداا را تجسّكندمي

پيراموني برای ینداا، مشاااركان و عناصاار آشااوااد ملموس و قاب  در  ام فر ةارا 

سوداو ، اومان، گودرم، دیو سفيد، دادن رخداداا، به كار بردن اسامي خاص )نظير نشان

( و ارا ة را  ح  برای مساا   متعدد كه بيشااتر به صورت مامندران، طوس، نهنگ، شاير



 15 ة، شمار5445نابنتان ، سومبينف و  سال ،نامهااوشفصلنامۀ نلمی  511

 

بکشت ، دریدم، دیدم، آوردم، ام مین ممان گذشاته امرا  با شاناساه اول شای  )نظير 

  گردند تأیيدی بر ساابمي ( مررحبشاانيدو  دید، رآتم نهادند، رفتندگرفت ، ساارمد، ب

 توصيفي گفتمان حماسي فردوسي است.-روایتي

 

  نتيجه -1

با دو ساا ا  ایران و توران اممنظر نظام گفتمان فردوسااي در مواجهة رساات   ،در این مقاله

( Halliday & Matthiessen, 2014: 212) گرایي االيدی و متساااينگذرایيب نقم

ینداا، فراواني آنها، مشااركان، عناصار پيراموني و سب  گفتمان آبررساي شاد تا نوع فر

 مشی  گردد. 

ع بند گفتمان فوق نشاااان داد كه اگرچه این گفتمان تنوّ 055ینادااا در آتحليا  فر

ن و ای بيشترییند رابرهآینداا در آن اساتفاد  شد  بود، فرآیندی داشات و ام امة فرآفر

نب شناسه، این، مشاركا تاری كمترین فراواني را در این گفتمان داشتند. افزون بریند رفآفر

شاناخته، مسانداليه و مساند و نيز عناصر پيراموني حالت و موقعيت بيشترین فراواني را 

با دو  جههموا ای در گفتمان رست  دریند رابرهآاختصااص دادند. فراواني بيشتر فرخودبه

ادی و ینداای مآیند در بامنمایي فرآبه سابب نقشي است كه این فرسا ا  ایران و توران 

با  مقایساااه یند ذاني ادراكي درآاین، فراواني غاالابب فربرنماایاد. افزونذاني ایفاا مي

ایر با ساا مقایسااه ای دریند رابرهآینداای ذاني تمنایي، شااناختي و عاطفي و نيز فرفرآ

 اای سب  روایتي این گفتمان حماسي قلمداد كرد. توان ام مشیصهینداا را ميآفر

مقایسااة گفتار رساات  در مواجهه با ساا ا  ایران و توران بيانگر آن اساات كه اگرچه 

لحاظ نوع و فراواني تومیع یکسااان دارند، در ینداا، مشاااركان و عناصاار پيراموني بهآفر

تأكيدی  ینداای كلاميآفر یند كلامي، ساا ا  ایران با افعال نقلي خنثي و ساا ا  توران باآفر

یند مادی ام مشاركان كنشگر/ عام  و ادف بيشتری آاین، در فربراند. افزونخرا  شاد 

 با س ا  توران استفاد  شد  است. مقایسه برای س ا  ایران در
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نمودن طریق فراا  لحاااظ نظری اامياات دارد میرا اماااای تحقيق فوق بااهیااافتااه

ینداا، مشااركان و عناصر پيراموني بر غنای تحقيقات آاواني فرلاعاتي دربارة نوع و فراطّ

اای حماسااي و سااب  روایتي گفتمان ةلاعاتي دربارافزاید و اطّپيشااين در این ممينه مي

این، جذابيت ساااب  گفتمان حماساااي و تأثيرگذاری آن بر برداد. افزونآنهاا ارا ه مي

 ای در مقایسااه با دیگریند رابرهآم فرتوان در اسااتفاد  امیاطب را به لحاظ كاربردی مي

یند آیند ذاني حساي در مقایسه با انواع شناختي، تمنایي و عاطفي و نيز فرآینداا، فرآفر

 یند كلامي كنشي دانست.آای تأكيدی و خنثي در مقایسه با فركلامي نشانه

 

 نوشفپی
اای فرآیندبرای تحلي  آماری چند متغير مساااتق  ) واليسكراساااکالآممون ناپارامتری ایچ -0

اا و نوع میاطب( آنها تومیع نابرابر فرآیندگانه گذرایي( كه متغيراای وابساااته )رخداد شااام

اایي كه ايچ ی  ام آنها در بيم ام ی  گرو  مشااااركت ندارند و فرآیندرود. دارند به كار مي

 شود.   سنجيد  مي ایرخداد متغيراای وابسته ام طریق مقياس فاصله

ویتني برای مقایساااه تحلي  رفتاری دو نمونه آماری )سااا ا  ایران و یوآممون ناپارامتری من -1

گانه( تومیع نابرابر دارند و به اای شااامفرآینداای آنها )نوع و فراواني رخداد توران( كه داد 

 شود.گيرند استفاد  ميصورت مستق  مورد مشااد  قرار مي
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