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Abstract  
Panegyric poem is a kind of poem that is written to praise a person and the 

poet with transcendental characteristics. Such a poem is one of the old 

Persian poems. Studies about it focused on content studies and not language 

studies. So, in this research, by a focus on the syntax layer, as a language 

layer, the language factors are checked to find the major component and 

relationship between face and meaning. So, 20 odes of 6 important 

sweetheart poets were chosen and verb components were selected as the 

most important part of the proposition. Verbs were studied through some 

items like verb mood, count, person, verb types, intransitive and transitive 

verbs, linking and action verbs, and passive and impassive verbs. The results 

showed that sweetheart poets have used some common attributes. Also, it is 

shown that indicative verb mood, tense verb, impassive, and action verbs. 

So, poets by using these components have withdrawn the text from passivity 

and have caused panegyrics that will be acceptable. 
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 فعل در گفتمان قدرت در مدح گاهیجا یانتقاد لیتحل

 رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو یکاظم نایم
  

 رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یدانش  یفشارک یمحسن محمد
  

 رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یفارس اتیاستاد، گروه زبان و ادب یخوانسار یمحمود برات

 

 چکیده
کارکرد  نیتر ياست که در اصل يفارس کيکالس اتيادب کیدئولوژیشعر ا ةنمون نیآشکارتر ،يشعر مدح

 لیگفتمان قدرت تبد ديتول يشعر را به ابزار زبان سرا، حهیاست. شاعران مد تيخود، حافظ منافع حاکم

به  تيحاکم يها هدف يازس عنوان ابزار برجسته زبان در خدمت محتوا قرارگرفته و به اساس، نیاند. برا کرده

در  يزبان يها از مقوله کیهر  يو بررس ابدی يبروز م ،يزبان يها هیدر تمام ال يدئولوژیکار رفته است. ا

جمله  نیاديعنصر بن ،ياز ارکان نحو يکیعنوان  است. فعل به سريمتن م کیدئولوژیا يسازوکارها یيشناسا

همچون زمان، شخص و شمار،  یيها مطرح است؛ مؤلفه يمختلف يها آن، مقوله يدستور ياست که در بررس

 يکه در متن حاضر بررس بودن يو کنش يبودن و اسناد معلوم و مجهول ،یيو ناگذرا یيوجه فعل، گذرا

 منظور، نیمدح مدنظر است. بد يگفتماناهداف  شبرديها در پ کاربرد آن يپژوهش، چگونگ نیاند. در ا شده

 کردیمذکور با رو يها و مؤلفه دهیبرگز سرا حهیمد ةشاعر برجست از شش تخبمن ۀديقص ستيشامل ب يا نمونه

 گریها بر د ساخت يبرخ ةافعال با داللت بر غلب ليو تحل يبند شد. طبقه يها بررس آن يگفتمان گاهیجا

 شینما يمتن برا کیدئولوژیزبان و قدرت است که مطابق اهداف ا یيهمسو ۀدهند فعل، نشان يها ساخت

 ديکاربرد ساخت معلوم، افعال ناگذر، افعال تام و تأک ةاقتدار ممدوح و اقناع مخاطب به کار رفته است. غلب

 دياو تأک يممدوح و کنشگر تیدر مدح است که بر مرکز ينحو يها شخص مفرد، از ساخت سوم ريبر ضم

صحه  مدوحمربوط به م يها گزاره تيو افعال مضارع بر قاطع يوجه اخبار ةغلب ن،ي. همچنکند يم

 .گذارد يم

 .زبان، مدح، گفتمان، قدرت، فعل: ها کلیدواژه
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 مقدمه 

یکي از مفاهي  اساسي در زبان، چگونگي اسمتفاده از ابزارهماي زبماني بمراي تحقمق اهمداف       

همایي منفعمل نيسمتند کمه در خم  شمکل گرفتمه         مؤلف است. در این نگرش، متون، سماخت 

گيمرد. در ایمن    اي اجتماعي و موقعيتي خارج از ممتن شمکل ممي    باشند؛ بلکه هر متن در زمينه

اي  هاي مؤلف، گمزاره  هاي بيروني و بازتاب نگرش ایي حقيقترویکرد، نقش زبان در بازنم

دهمي بمه    ویژه در بازنمایي روابط قدرت و چگونگي کارآمدي زبان در شکل قطعي است؛ به

پيوسمته از اجزاسمت کمه در     هم   اي بمه  هاي ایدئولوژیک. متن، مجموعمه  جریان سلطه در متن

ترین واحدهاي زبمان اسمت کمه     کوچک . کلمه ازاند ارتباطدر  باه عين جدایي از یکدیگر 

گيري ساختار و معناي متن به آن وابسته است. گزینش واژگان در هر متن بمه فراخمور    شکل

تمرین کلممه در    تمرین موضموعات زبماني اسمت. مهم       نوع متن، ساختار و اهداف آن از مهم  

هماي   گيرد. فعل در کتماب  ساختمان جمله، فعل است که معناي جمله با حضور آن شکل مي

ها مهم  اسمت، جایگماه آن     بندي دستورزبان، انواع مختلفي دارد؛ اما آنچه فراتر از این تقسي 

بخشيدن به زبان متن است. این موضوع در هر متن بنابر ساختار زباني و محتوایي  در تشخص

بررسممي اسممت. در متممون ایممدئولوژیک، زبممان براسمماس بافممت مممتن و نمموع نگممرش   آن قابممل

رویارویي با حاکميت، با ساختار زبماني و بافمت هدفمنمد ممتن همسوسمت.       سوگيرانة آن در

ویژه قصاید، پيوندي مستحک  با جریان سياسمي حماک  بمر روزگمار همر       شعرهاي مدحي، به

فمر  پذیرفتمه شمده اسمت، اسمتفادۀ شماعران        صمورت پميش   سرا دارند. آنچه به شاعر مدیحه

در متن به سود حاکميت اسمت؛ بنمابراین،   دهي گفتمان قدرت  سرا از زبان براي شکل مدیحه

هاي معنادار مختلمف مربموط بمه فعمل در      موضوع اصلي این پژوهش، توجه به جایگاه مقوله

تمرین اهمداف ایمن نموع شمعر،       مدح و کاربرد آن، همسو با اهداف متن است. یکمي از مهم   

ور، از ميمان  منظم  ترین فرد در گفتمان مدح است. بمدین  عنوان اصلي کردن ممدوح به برجسته

هاي رونق مدح برگزیده شدند. این شماعران   شاعر برجسته متعلق به دوره شعراي مداح، شش

اسمماعيل هسمتند کمه از همر شماعر،       شامل فرخي، منوچهري، انوري، سنایي، خاقاني و کمال

قصيدۀ مدحي، برگزیده شد. اشعار از ميان قصاید برگزیده شد؛ زیمرا قصميده، بهتمرین     بيست
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ي سرایش مدح است. قصاید نيز از ميان قصاید برگزیدۀ شاعران، کمه از دیربماز در   قالب برا

انمد،   ترین اشعار این شماعران معرفمي شمده    عنوان برجسته هاي تذکره و تاریخ ادبيات به کتاب

اساس، پژوهش حاضر در پي  هستند. براین ها آنهاي زبان  برگزیده شدند که بهترین نماینده

 هاست: سشپاسخگویي به این پر

 ساختارهاي غالب در انتخاب افعال در مدح چيست؟ -

 ؟اند شاعران چقدر از فعل در جایگاه تثبيت و تأیيد قدرت بهره برده -

 پیشینۀ پژوهش

و در   هایي هستند کمه بمر محتمواي ایمن آثمار تمرکمز کمرده        ها دربارۀ مدح، پژوهش پژوهش

هماي شمعري، انمواع     اند، بررسي قالب شدههایي نيز که با عنوان تحليل ساختار انجام  پژوهش

هاي مربوط به حوزۀ مدح  اند. برخي از پژوهش موسيقي شعر و صور خيال مدنظر قرار گرفته

( کممه 6836مغمماربي )« دگردیسممي عناصممر مممدح در شممعر سممعدي و حممافظ »از  انممد عبممارت

صمور   ها و هاي شعري، مضامين و قالب پژوهشگر، مسائلي همچون تحول لفظ و معنا، سبک

بررسمي موضموع   »خيال را در شعر این دو شماعر بررسمي کمرده اسمت. مسميبي در پمژوهش       

( مفهمموم قممدرت را از دیممدگاه علمموم سياسممي و   6868« )قممدرت در مممدایح عصممر غزنمموي 

بررسمي سمير تطمور ممدح در قصماید      »شناسي بررسي کرده است. شقاقي در پمژوهش   جامعه

سرا را تا پایان قرن هشمت ،   شاعر مدیحه نتخب ده( قصاید م6866« )فارسي تا پایان قرن هشت 

را بررسمي کمرده    هما  آنبندي و تحول محتوایي و سماختاري   مضامين فرعي این آثار را دسته

( 6862« )تحليل ساختار و محتواي مدح و ستایش در قرن شش »است. جوانمرد در پژوهش 

هاي شمعري   محتوا و ساختار این نوع شعر را بررسي کرده است. وي در بخش ساختار، قالب

و موسيقي بيروني و کناري و در بخش محتوا، سه نوع مدایح درباري، خودستایي و ممذهبي  

 کرده شده است.را بررسي 

رو،  اند؛ ازایمن  طور خاص به زبان مدح توجه نکرده یک به شده، هيچ هاي انجام پژوهش

 هاي زباني این نوع، پژوهشي نوآورانه است. علت بررسي ویژگي پژوهش حاضر به
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 مباني نظری .1

 مطالعات زباني.1-1

اي خنثي نيست که در خ   گرا، مقوله شناسي صورت زبان در مطالعات متأخر برخالف زبان

به شمار « هاي عام جهاني، همگاني و مشترک جنبه»اي از  شکل گرفته باشد و مجموعه

گرا بر نقش اجتماعي زبان تأکيد  شناسي پساصورت (؛ بلکه زبان6832شناس،  آید )حق نمي

متن در »صورت  بان، ابزار تعامل اجتماعي است و تحليل متن بهکند. در این تعریف، ز مي

گيري معناي  با متن موجب شکل ها آنایجاد و واحدهاي زباني و روابط صوري « بافت

در این رویکرد، زبان، برساختي اجتماعي است که  (6639)ر.ک هاليدي،  .شود خاص مي

فرهنگ، روان، جامعه، »از عوامل بيروني متعددي متأثر است و نقش تبيين عواملي همچون 

( هر 6838را دارد. )دبيرمقدم، « نقش ارتباطي و کاربرد آن، تحوالت تاریخي و امثال آن

هاي بيروني و  ر بازنمایي حقيقتگيرد و نقش زبان د اي خارج از متن شکل مي متن در زمينه

ویژه در بازنمایي روابط قدرت و  اي قطعي است؛ به هاي مؤلف، گزاره بازتاب نگرش

هاي ایدئولوژیک. زبان در  دهي به جریان سلطه در متن چگونگي کارآمدي زبان در شکل

ي بافت چيزي است که برا»یابد.  ارتباط نزدیک مي (Context)این معنا با مفهوم بافت 

(؛ یعني 6836دایک،  )ون« درک صحيح یک رخداد، کنش یا گفتمان باید آن را بشناسي 

دریافت ما از جامعه در متن، چيزي است که زبان، آن را بازنمایي کرده است. وابستگي 

زبان و معنا، موضوعي است که در مطالعات زباني باید مدنظر قرار گيرد؛ یعني این دو 

و ارشاد،  6836ر.ک فرکالف، ) .اند به یکدیگر وابستههمچون اجزاي عنصري واحد 

در »هاي بيروني آن توجه کني .  اساس، براي تحليل متن، باید به زمينه برهمين (6866

کني  و  وتحليل گفتمان، کالم را در قالب فحوا و بافت متن و فرهنگ بررسي مي تجزیه

« انگاری . ه  ميیا حداقل مب داني  و خارج از متن و موقعيت، آن را غيرقابل تفسير مي

زبان براساس ارتباط آن با مقوالت مختلف اجتماعي، سياسي و  (6877)یارمحمدي، 

اند که  هایي معنایي برساخته»ها  فکري مؤلف است. ایدئولوژي  دهندۀ نظام فرهنگي، بازتاب

( 6662)فرکالف، « .کنند به توليد، بازتوليد و دگرگوني مناسبات سلطه کمک مي
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هاي زباني متن  ها و ابزارهاي آن را در الیه یکردهاي گفتماني برآنند که ایدئولوژيرو

ي محصور شده الي روابط و فرایندهاي اجتماع کاربرد زبان در البه»واکاوي کنند؛ زیرا 

در دیدگاه گفتماني، متون ادبي نيز همسو با دیگر متون، ساختار  (6836)فرکالف، « است.

ن تعریف توا ادبيات را سواي از اصطالح ایدئولوژي نمي»اي که  گونه هایدئولوژیک دارند؛ ب

در این ساحت، متون ادبي، حامل مباحث ایدئولوژیک هستند  (6831زاده،  )آقاگل« کرد.

انجامد  پنداشتن ادبيات به این نتيجه مي یابد. گفتمان هاي مختلف زبان نمود مي که در الیه

زبان است؛ مناسباتي که صرفاً کالمي نيستند؛ بلکه  که متن، ميانجي مناسبات کاربران

گيرند. نگریستن به  مناسبات مربوط به خودآگاهي، ایدئولوژي، نقش و طبقه را دربرمي

ادبيات، »شود که  گيري این رویکرد مي ادبيات از دریچة ارتباط آن با اجتماع موجب شکل

( 6866)ارشاد، « اي دارد. انهخود، نهادي اجتماعي است و کارکرد اجتماعي جان خودي به

هاي عمومي حاک  بر  هاي فردي، ویژگي توان عالوه بر بررسي پس در مطالعة هر متن مي

 هاي مختلف زباني شناسایي کرد. متون را نيز در پرتو بررسي الیه

  مدیحه.1-6

گمذاري تما محتموا،     سطح تفسير آن، یعني نمام  است که از نخستين  مدح، شعري ایدئولوژیک

گيمري ایمن شمعر در دربارهما موجمب       هاي حاکميمت اسمت. شمکل    دهندۀ ایدئولوژي زتاببا

شود شاعر، بخشي از گفتمان اقتدار و وسيلة تبليمغ آن بمه شممار آیمد. حمایمت شماعران،        مي

ویمژه در دورۀ غزنموي و    هاي حکمومتي بمراي تحکمي  گفتممان قمدرت، بمه       همسو با سياست

در بيمان   (6876داري،  و تممي   6836؛ شميسما،  6876)ر.ک مؤتمن،  .سلجوقي به وجود آمد

ها، عموماً، مدح را از دیمد نقمد    مزایا و معایب مدح، نظرات مختلفي وجود دارد. این دیدگاه

هممایي تعریممف کممرده )ر.ک  همما و بممدي اسمماس، بممراي آن، خمموبي اخالقممي بررسممي و بممراین

؛  6896کوب،  ؛ زرین6868زاده،  رضایي زادگان و ؛ عباس6868؛ اسکویي، 6875پور،  وزین

-سياسممي»( و کارکردهممایي شممامل کممارکرد 6877کممور،  و دوفوشممه 6898ر.ک شممهيدي، 

)ر.ک  .انمد  در نظمر گرفتمه  « ادبمي -روانمي، اقتصمادي، اخالقمي و فرهنگمي    -اجتماعي، فردي
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يمت،  ارتبماط، حاکم  اي دوسویه است. درایمن  ( رابطة شاعر و نظام سلطه، رابطه6833زرقاني، 

 داند و شاعر، توليدکنندۀ آن است. هاي خود مي مدح را ابزاري براي ترویج ایدئولوژي

براساس این مطالب، آنچه در این پژوهش ممدنظر اسمت، چيسمتي و چگمونگي ایجماد      

هاي هدفمند حاکميت در گفتمان مدح با استفاده از زبان است؛ یعنمي واکماوي ایمن     دیدگاه

 کند. اده از زبان به پيشبرد اهداف حاکميت کمک ميموضوع که شاعر چگونه با استف

 فعل.9-1

تري به نام کلممه تشمکيل شمده اسمت کمه       از واحدهاي کوچک  عنوان یک مجموعه زبان به 

دهد. در تلقي اجتماعي از متن، اجزاي زبان  اي به نام متن را شکل مي ، سازهها آنجواري  ه 

اي از سرشمت یمک    بخمش عممده  »يقمت،  براساس بافت آن، گزینشي هدفمنمد دارنمد؛ درحق  

« .ها ایسمتا و منجممد نيسمتند؛ بلکمه جانمدار و پویاینمد       سازد. واژه ها مي سبک را گزینش واژه

هما تشمکيل شمده اسمت؛ امما       هما و جملمه   عقيدۀ هاليمدي، همر ممتن از واژه    ( به6866)فتوحي، 

و ارتباط متن با بافمت  هاي خلق معنا  شود و نکتة مه ، شيوه درواقع، متن از معناها تشکيل مي

 (6868)ر.ک هاليدي،  .است

عنموان هسمتة بخمش گمزاره، بيشمترین       ترین انواع کلمه، فعل است. فعل بمه  یکي از مه 

ساخت بنيمادین جملمه   »یابند و  اهميت را در متن دارد، تمام ارکان جمله پيرامون آن معنا مي

کنمد بمر کمردن     اي است که داللت مي فعل کلمه» (6839زاده،  )طبيب« .سازد را مشخص مي

)خمانلري،  « .دادن امري یا داشتن حالتي در زممان گذشمته یما اکنمون یما آینمده       کاري یا روي

هماي متعمددي تعریمف شمده اسمت کمه        ( در دستورزبان فارسي، بمراي فعمل، ویژگمي   6896

هماي   با یکمدیگر توافمق ندارنمد و در هریمک از کتماب      ها آننویسان بر سر تعداد  دستورزبان

طورمثمال، خمانلري،    نظر وجود دارد؛ بمه  هاي آن ازنظر تعداد، اختالف دستور، دربارۀ ویژگي

ویژگي و انوري و گيوي، چهمار ویژگمي    کامکار و فرشيدورد، شش ویژگي، وحيدیان هشت

؛ وحيمدیان  6832شميدورد،  )ر.ک فر .اند کمه ایمن اخمتالف، علمل مختلفمي دارد      را برشمرده

؛ 6838؛ احمدي گيموي،  6837؛ ماهوتيان، 6838؛ احمدي گيوي، 6839کامکار و عمراني، 

هماي مشمترک، همچمون     با وجود تفاوت نظرها، برخي ویژگي (6867صباغي و ميرهاشمي، 
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هاي ممذکور در ممدح،    وجه، زمان و شخص و شمار وجود دارد. نکتة مه  در کاربرد مؤلفه

دهممي بممه اهممداف ایممدئولوژیک اسممت.   در بازنمممایي نقممش زبممان در شممکل  همما آنجایگمماه 

عنموان   هماي پربسمامد بمه    هاي فعل با تأکيد بر مؤلفمه  اساس، در پژوهش حاضر، ویژگي براین

در ایجاد اهمداف گفتممان ممدح     ها آنهاي اصلي کاربرد فعل و چگونگي عملکرد  مشخصه

 شده است.ها براساس درصد محاسبه  شود. داده تبيين مي

 وجه فعل و وجهیت  .1-9-1

وجه صورتي از فعل است که گوینده با آن، نظر خود را دربارۀ ميزان قطعيت فعل مشمخص  

همایي مهيما    گفتن دربارۀ موقعيت امکان سخن»اي زباني است که با آن،  کند. وجه، پدیده مي

وجمه، وجموه    ولي سمه  ( وجوه فعل متعددند؛2886)پورتنر، « .شود که لزوماً واقعي نيستند مي

شموند.   هاي فعمل بمراي خبمردادن از کمار یما حمالتي آورده ممي        بعضي از صيغه»اصلي است. 

، گوینمده بمه   «وجه اخبماري »هاي  شوند. در صيغه شمرده مي« وجه اخباري»ها  گونه صيغه این

 وجمه »شدن فعل مسلّ  نباشمد، فعمل از    دادن فعل یا وجود حالتي یقين دارد. هرگاه واقع روي

دادن یعنمي واداشمتن    هایي که بمراي فرممان   صيغه( »6896)خانلري، « .شود آورده مي« التزامي

در نقمش بينمافردي   ( )هممان « .شمود از وجمه اممري فعمل اسمت      کسي به کماري اسمتعمال ممي   

کنمد.   مثابه ابزاري براي ورود خود به رخداد گفتاري استفاده مي گوینده از ازبان به»هاليدي، 

اش بنما   اي که ميان خود و شمنونده  هاي خود و نيز رابطه ها، ارزیابي ت، نگرشبراي بيان نظرا

علت رابطة نزدیک با وجهيت، از عناصر مه  وجهي در  وجه فعل به (6862)درپر، « کند. مي

شمود.   تعيين وجهيت است؛ زیرا بسياري مقوالت معنایي بما شمکل خاصمي از فعمل بيمان ممي      

ربارۀ راستي و ناراستي یک موضوع است و وجه فعمل،  دهندۀ دیدگاه مؤلف د وجهيت نشان

اگر وجهيت را نگرش سمخنگو دربمارۀ حقيقمت    »ابزار دستوري معرف دیدگاه مؤلف است. 

کنمد،   گفتار بداني  که نوع روابط ميان افراد و مناسمبات اجتمماعي را مشمخص ممي     یک پاره

.« دهمد  ر فعل بمروز ممي  دسته از ابزارهاي دستوري است که نگرش گوینده را د وجه فعل آن

همایي   تموان دریافمت، مؤلمف از چمه گمزاره      با بررسي مقولمة وجهيمت ممي   ( 6866)فروزنده، 

عنموان   نگرد. بررسي وجه فعمل بمه   هایي با تردید مي کند و به چه گزاره جانبداري قاطعانه مي
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و بما مقولمة وجهيمت    « کنمد  به جریان فعل معرفي مي گوینده وضع خود را نسبت»اي که  شيوه

علمت ارتبماط نزدیمک     به (6869مستقي  دارد. )خانلري، هاي مؤلف، ارتباط  دریافت دیدگاه

همایي   را موضموعي واحمد و برخمي دیگمر، مقولمه      ها آناین دو مقوله، برخي دستورنویسان، 

هاي مه  وجهيت، نظریة پمالمر اسمت کمه براسماس نظریمة الینمز        اند. از نظریه متفاوت دانسته

شمود. نموع    اي و رویمدادي تقسمي  ممي    شکل گرفته است و در آن، وجهيت به دو نوع گزاره

نشمده کمه بمالقوه،     ملياي با نگرش گوینده هماهنگ است و نوع رویدادي با حقایق ع گزاره

اي، وجهيمت معرفتمي را مربموط بمه رویکمرد       بنمدي  قابليت تحقق دارند. وي سپس در تقسي 

( 2886)پمالمر،   .دانمد  اي و وجهيت تکليفي و پویا را مربوط به رویکرد رویمدادي ممي   گزاره

دربردارندۀ درجة تعهد گوینده براساس اطالع و دانمش و شمواهد موجمود    »وجهيت معرفتي 

و « مفهموم اجبمار  »کننمدۀ   ( وجهيت تکليفي، بيمان 6866)الینز، « .به محتواي جمله است تنسب

دراداممه،   (2886)پمالمر،   .است« توانایي و تمایل»وجهيت پویا دربردارندۀ مفاهي  مربوط به 

ميزان کاربرد وجوه در شعر شاعران مختلف ذکر و سپس، ارتباط وجوه و وجهيت براسماس  

 شود. نظر پالمر بررسي مي

 . بسامد وجوه فعل1جدول 

 کمال خاقاني انوری سنایي منوچهری فرخي وجه فعل

 68/38 89/33 91/11 78/76 88/79 81/36 اخباري

 91/2 97/2 56/6 93/8 76/66 7/62 امري

 95/68 83/6 9/86 16/63 66/62 9/7 التزامي

رسماني از   در قصاید منتخب، وجه اخباري، پربسامدترین وجه است. ایمن وجمه بمراي اطمالع    

شمود. آنچمه دربمارۀ ایمن وجمه، ممدنظر اسمت،         دادن یا ندادن کار یا حالتي استفاده ممي  انجام

نظمر، ایمن وجمه در برابمر وجمه التزاممي قمرار دارد کمه در آن،          قطعيت گوینده اسمت. ازایمن  

تمرین موضموع ممدح اسمت کمه شماعر        د. توصميف مممدوح، اصملي   هما قطعيمت ندارنم    گزاره

کوشد آن را به شيوۀ اقناعي مطرح کند؛ بنمابراین، کماربرد وجمه اخبماري، پربسمامدترین       مي
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وجه اسمت. شماعر بمراي باورپمذیرکردن اهمداف ایمدئولوژیک، اطالعمات را بما اسمتفاده از          

 کند. هاي اخباري بيان مي گزاره

 قسمت ش برترینبيابد هرکه اندیشد ز گنج

 

 خالیق را همه قسمت شد اندر گنج او مانا  

 (6889 )فرخي،

وجه اخباري در بيت مذکور، بر بخشندگي ممدوح با قطعيمت تأکيمد و آن را اممري حتممي     

 کند. معرفي مي

هاي ادعایي دربارۀ ممدوح اختصماص دارد؛ یعنمي    بخش زیادي از مدح، به بيان گزاره

نممایي بمه کمار     بمزرگ  باهمدف ازنظر منطقي، پذیرفته نيست و  ها آنهایي که حقيقت  گزاره

بمه   تمري نسمبت   سعي بر آن است تما ممدلول از بمار عماطفي قموي     »نمایي،  روند. در بزرگ مي

 (:6835)صفوي، « مصداق برخوردار شود

 ایممن جهممان کممرد بممراي تممو خداونممد     

 

 یقين  که براي تو کند وان جهان من به 
 

 (6883)منوچهري، 

آن را « یقمين  بمه »داند و با قيد تأکيمد   شاعر، خلقت ممدوح را اساس آفرینش هردو جهان مي

آنکه این گزاره، ادعایي ایدئولوژیکي است و براسماس زمينمة ممذهبي     کند؛ حال برجسته مي

آید. کاربرد گزارۀ مذکور و مموارد مشمابه آن در ممدح     متن، ترک ادب شرعي به شمار مي

هما، نماممکن اسمت؛ امما شماعران بما        گيرد. وقموع ایمن گمزاره    کل مينمایي ش براساس بزرگ

 کوشند. مي ها آنپنداري  هاي خبري، در حقيقت در قالب گزاره ها آنکردن  بيان

وجه التزامي پس از وجه اخباري، وجه پرکاربرد مدح است؛ هرچند اخمتالف کماربرد   

رساند، مضمارع التزاممي    ا ميبرخالف وجه اخباري، که عمل واقعي ر»بسيارزیاد است.  ها آن

 (6835)الزار، « .شود رود که تحقق عمل، قطعي در نظر گرفته نمي در مواردي به کار مي

دهندۀ تردید است؛ بنمابراین، کماربرد آن موجمب     این وجه در برابر وجه اخباري، نشان

کاهمد. در متمون انتقمادي، کماربرد وجمه التزاممي،        شود و از اعتماد مخاطب ممي  تشکيک مي

کشمد و آن را در حمالتي از    نقش مؤثري دارد؛ زیرا این وجه، تحقق موضوع را به چالش مي
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توانمد بمه سماختارهاي قطعمي      دهد. در این حالت، گوینده ممي  ميآرزو، تردید یا شرط قرار 

جامعه یا نهاد مدنظر اعترا  کند؛ امما براسماس جایگماه مممدوح در ممدح، اسمتفاده از ایمن        

علت همراهي با حاکميت، در کاربرد این وجه  وجه، بسيار اندک است. در مدح، شاعران به

اي کمه شماعران،    گونمه  آن کاسمته شمود؛ بمه   انمد کمه از مفهموم التمزام      اي عممل کمرده   گونه به

اند. براسماس مطالمب    هاي مربوط به ممدوح را با معاني آميخته به شک استفاده نکرده گزاره

دهنمدۀ وجهيمت معرفتمي     علت داللت بر قطعيمت رخمدادها، بازتماب    مذکور، وجه اخباري به

تعهمد گوینمده بمه    است و با آن، ارتباط نزدیکي دارد؛ زیرا اسماس وجهيمت معرفتمي نيمز بمر      

 هاي متن قرار دارد. گزاره

و ازنظمر   کاررفتمه  بمه صورت جمالت پرسشي، شرطي و دعایي  وجه التزامي در مدح به

هماي   سمازي مممدوح اسمت. در گمزاره     مفهوم، تأیيدکنندۀ گفتمان قدرت با تکيه بر برجسمته 

؛ رود اي اثبمماتي در تأیيممد ممممدوح بممه کممار مممي  صممورت گممزاره شممرطي، جممواب شممرط بممه 

کند که پاسمخ آن در جملمة پایمه،     صورت که شاعر، شرطي را در جملة پيرو مطرح مي بدین

 تأکيد بر جایگاه ممدوح است:

 گمممر دل و دسمممت بحمممر و کمممان باشمممد

 

 دل و دسمممممممت خمممممممدایگان باشمممممممد   

(6815)انوري،   

در مثال مذکور، گزارۀ شرطي براي بيان انحصار صمفت بخشمندگي بمراي مممدوح اسمتفاده      

هاي التزامي، یعني جممالت پرسشمي، انگيمزۀ غالمب، کسمب       ر نوع دیگر گزارهشده است. د

هماي   گویند. درمقابل، دستة دیگر جملمه  هاي پرسشي ایجابي مي جمله ها آنخبر است که به 

گویند و از نموع سمؤال    ، پرسش غيرایجابي ميها آندنبال کسب خبر نيستند که به  پرسشي به

هما   شموند و شماعر در بيمان گمزاره     ورت قطعمي بيمان ممي   صم  بالغي هستند. در مدح، اممور بمه  

گویمد، احاطمه    کند و بر تمام آنچه دربمارۀ مممدوح ممي    صورت راوي داناي کل عمل مي به

معناي کسب خبر در ایمن سماختار وجمود نمدارد. در مموارد وجمود        دارد؛ بنابراین، پرسش به

دنبال تأیيد اهمداف خمویش    به ها آنپرسش نيز، پرسش از نوع بالغي است که شاعر در بيان 

 است:
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 آن چيست کز یقين تو آن را مزاج نيسمت 

 

 وان کيست کز یمين تو آن را یسار نيست  

(6833)سنایي،   

صمورت اسمتفهام انکماري و بمراي تأکيمد بمر جایگماه         شده به در مثال مذکور، پرسش مطرح

کمردن آن، دریافمت    مطرحهاي بالغي، هدف از  ممدوح به کار رفته است و بر سياق پرسش

 پاسخ نيست.

ترین کاربرد وجه التزامي در مدح به افعمال دعمایي مربموط اسمت کمه بخشمي از        اصلي

 دهد: ساختمان قصاید مدحي را تشکيل مي

 جاویمممممد زیممممماد کمممممز درش ملمممممک  

 

 جمممز دولمممت جممماودان ندیمممده اسمممت  

(6832)خاقاني،   

هما، زمينمة مناسمبي را بمراي      گمزاره هاي عاطفي اسمت. ایمن    کاربرد افعال دعایي، جزء گزاره

هما   کماربردن ایمن گمزاره    کننمد. شماعران بما بمه     برقراري ارتباط نزدیک با مخاطب فراه  ممي 

اند ابعاد رابطمة خمود را بما مممدوح گسمترش دهنمد و عمالوه بمر تأکيمد بمر اهمداف             کوشيده

دۀ ارتبماط  دهنم  تر کنند. بررسي وجه التزاممي، نشمان   ایدئولوژیک، خود را به ممدوح نزدیک

هماي معنمایي وجمه التزاممي در      این وجه با وجهيت معرفتي در نظریة پالمر است؛ زیرا داللت

هاي گوناگون این وجه براي تحقق معناي منتخب شاعر  هاي مدنظر بر استفاده از جنبه گزاره

 سازي ممدوح داللت دارد. در برجسته

هماي   تمه اسمت. در صميغه   وجه امري، وجه دیگري است که با بسامد اندک بمه کمار رف  

دسمتور، دعموت، نصميحت،    »صورت  شود که به دادن یا ندادن کاري خواسته مي امري، انجام

دهنمدۀ   طورکلي، کماربرد وجمه اممري، نشمان     به (6835. )الزار، شود مطرح مي« خواهش و...

اي  صورت که گوینده ازنظر جایگاه در مرتبمه  تفاوت جایگاه گوینده و مخاطب است؛ بدین

 تواند از او درخواست کند. ر از مخاطب قرار دارد و ميبرت

روزگاران او هستند که شاعر بما   در مدح، مخاطبان شاعر شامل مخاطب عام شعر یا ه 

 خواند: را به اطاعت از ممدوح فرامي ها آنهاي امري،  استفاده از گزاره
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 اگر عدل عمر خواهي آنک در او بنشمين 

 

 ور جود علي جویي اینمک کمف او اشمرب     
 

 (6833)سنایي، 

هاي شاعر خطماب بمه وي در ایمن حموزه      مخاطب دیگر شاعر، ممدوح است که درخواست

گيرد. بخشي از این موارد، شامل مطالبات شخصي شاعر است. شماعر رفمع نيازهماي     قرار مي

 شود: ميصورت مستقي  و غيرمستقي  مطرح  خواهد که به خودرا از ممدوح مي

 سممرم بممه ظمملّ عنایممت بپمموش پممس باشممد    

 

 هاسمت کمه در تمف آفتماب عناسمت       که سال
 

 (6815)انوري، 

هماي مربموط    کردن خواسته ها، خطاب قراردادن ممدوح براي بيان بخشي دیگر از این گزاره

 کند: بردن از زندگي دعوت مي به خود اوست؛ براي نمونه، شاعر، او را به لذت

 دسممممت بتمممميمممممي زعفممممري خممممور ز 

 ز رامشممممگران رامشممممي کممممن طلممممب  

 

 کمممه گمممویي قضممميبي اسمممت از ضممميمران  

 کممممه رامممممش بممممود نممممزد رامشممممگران    
 

 (6883)منوچهري، 

 کند. نيت خود را به ممدوح اثبات مي ها، شاعر حسن در این گزاره

خواند که بمه   هاي مربوط به این نوع، شاعر، ممدوح را به اموري فرامي در دیگر گزاره

صمورت برابمر بما مممدوح، وي را در      مربوط است. در ایمن مموارد، شماعر بمه    ادارۀ حکومت 

 کند: چگونگي ادارۀ امور راهنمایي مي

 اي صممدر روزگممار بجنبممان عنممان عممزم   

 

 اند لشکر و سلطان پدید نيسمت   کآشفته 
 

 (6853)کمال، 

دست، کاربرد زیادي ندارد و علت آن را باید در چيدمان ارکمان   هاي ازاین حال، گزاره بااین

قدرت و رابطة فرودستي و فرادستي شاعر و ممدوح دانست. تطبيق وجه امري با نظریة پالمر 
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دهندۀ همسویي آن با وجهيت تکليفي است کمه   براساس داللت این وجه بر معني الزام، نشان

 کاربرد در مدح است. داللت معنایي این وجهيت بر تکليف، جزء وجوه ک با توجه به 

 های کالمي کنش .1-9-6

طمور مسمتقي  بما     هماي کالممي اسمت کمه بمه      هماي زبماني، کمنش    هاي پمژوهش  یکي از شاخه

تموان چگمونگي    منظورشناسي گوینده ارتباط دارد؛ یعني با بررسي متون از این دیدگاه، ممي 

هماي زبماني دریافمت. نظریمة کمنش کالممي، جزئمي از         دربمارۀ گمزاره  بيان دیدگاه مؤلف را 

 )نورگموا، « .هاي زبان کاربردي است تمرکزش بر توصيف مشخصه»کاربردشناسي است که 

نویسمنده( آن را منتقمل و   )( کاربردشناسي، مطالعة معنمي اسمت؛ معنمایي کمه گوینمده      6868

بمار، آسمتين مطمرح     مي را نخسمتين هاي کال کند. کنش شنونده )خواننده( از متن برداشت مي

دادن کارهماي   کرد و سرل، آن را گسترش داد. جان آسمتين نشمان داد زبمان، توانمایي انجمام     

گفمتن   گوناگوني را دارد. آستين ميان سه سطح متفماوت از افعمالي کمه انسمان هنگمام سمخن      

ة او را دهد، تمایز قائمل شمد: کمنش بيماني، منظموري و تمأثيري. جمان سمرل، نظریم          انجام مي

 .دسته تقسي  کرد: اظهاري، ترغيبي، تعهمدي، عماطفي و اعالممي    گسترش داد و آن را به پنج

 (6616)سرل، 

اي است و گوینده عقيدۀ خود را دربارۀ  هاي اظهاري: توصيف حالت یا حادثه کنش -

 .دهمد  شده نشمان ممي   کند. این کنش، تعهد گوینده را به صدق گزارۀ مطرح مطلبي اظهار مي

طمورکلي، ایممن رویکممرد شمامل اظهممارات، ادعاهما، بيانممات، تأکيممدات،     ( بممه6837وي، )صمف 

توصيفات و ابراز حقایق است که گوینده جهان خارج را براساس باورهاي خمود بمه تصمویر    

 کشد. مي

دادن کماري و قمراردادن شمنونده در     هاي ترغيبي: ترغيب مخاطب براي انجمام  کنش -

 (6661)یول،  .ملي استدادن ع حالت اجبار براي انجام

هاي عاطفي: بيان احساسات و ذهنيت افراد بمه وقمایع اسمت. گوینمده احسماس       کنش -

 (6837نژاد،  )پهلوان .کند خود را با قدرداني، تبریک، ناسزا و جز آن بيان مي
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دادن،  کنش تعهدي: بيان تعهد گوینده به تحقق عملي در آینده است. گوینده با قول -

 آینده کاري را انجام بدهد. )همان(شود در  ظير آن متعهد ميسوگندخوردن و ن

رخمداد اسمت. همدف غيربيماني      گذاري یمک واقعمه و اعمالم یمک     کنش اعالمي: نام -

 ()همان .اي براي مخاطب است کنش اعالمي، اعالم شرایط تازه

شوند و از شمرایط انتخماب متعمددي، همچمون      هاي کالمي، آزادانه انتخاب نمي کنش

-اي مؤلف، تماریخ و دانمش اجتمماعي    بافت خرد و کالن اع  از گفتمان غالب، دانش زمينه

کننمد،   عنوان معنماي کمنش زبماني درک ممي     اساس، آنچه مخاطبان به فرهنگي متأثرند. براین

کننمدۀ ممتن ازنظمر اجتمماعي و فرهنگمي و زبماني اسمت.        بما توليد  هما  آنبراساس مشمترکات  

« رنمده ها ميان فرستنده و گي اشتراک دانسته»گيري رابطة مؤثر، همين  درحقيقت، اساس شکل

هاي مشترک ميان گوینده و مفسر با اسمتفاده از مقولمة    این زمينه (6868است. )یارمحمدي، 

« هماي کمالم   منبمع دانمش عمال  خمارج از زبمان و موقعيمت      »شمود کمه    انگاري انجام ممي  پيش

کنمد کمه پميش از بيمان      گوینده یا نویسنده فر  ممي »( و موضوعي است که 6862)البرزي، 

 (6866، زاده )آقاگل« يقت دارد.گفتار و یا جمله حق پاره

 اند. هاي کالمي به تفکيک بيت، مشخص شده در جدول ذیل، کنش

 های کالمي . بسامد کنش6جدول 

 کمال خاقاني سنایي انوری منوچهری فرخي های کالمي کنش

 63/68 85/68 29/9 85/68 26/66 83/28 کنش تصریحي )اظهاري(

 86/12 88/17 21/71 16/93 18/96 77/95 کنش تصریحي )ادعا(

 68/3 18/7 66/3 36/5 38/62 62/6 کنش ترغيبي

 16/67 38/62 26/68 86/28 12/3 76/69 کنش عاطفي

 87/8 27/8 - 27/8 - - کنش تعهدي

 - - - - - - کنش اعالمي

دهد، کنش تصریحي، بيشترین بسمامد را دارد. بما توجمه بمه توليمد ممدح در        ها نشان مي داده

بافمت تماریخي و اجتممماعي مشمخص و آشممکاربودن فرسمتنده، گيرنمده و اهممداف، بما متنممي       
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فمر ، ایمن گمزاره     صمورت پميش   مواجهي  که ساختار کلي آن بر حقيقت شکل گرفته و به

 دي در متن وجود داشته باشد.هاي اظهاري زیا منطقي است که کنش

هما، بيمان اطالعمات     هاي ادعایي است. در این کمنش  گزارۀ اصلي در این کنش، گزاره

آميمز یکمي    سازي وي با توصيف اغراق برجسته باهدفدربارۀ ممدوح و درنتيجه، حاکميت 

 گيرد. هاي او شکل مي از ویژگي

ابعماد مشخصمي را بمراي    هماي مربموط بمه ادعماکردن،      کنش تصریحي بما غلبمة گمزاره   

کند کمه از او شخصميت آرمماني و مقتمدر بمه       ممدوح براساس جایگاه سياسي او تعریف مي

گذارد. ابعاد چارچوب اقتدارگرایانمه در توصميف مممدوح در سمه حموزۀ اصملي        نمایش مي

تصویرکشيدن سيماي پادشاهي مقتمدر بما مالکيمت ممادي و دنيموي       . به6شناسایي است:  قابل

اي معنموي از مممدوح بما تأکيمد بمر       گذاشتن چهمره  نمایش . به2برترین مقام قدرت؛ عنوان  به

بمودن و در ممواردي،    اهلل دادن اممور براسماس مصملحت الهمي، ظمل      التزام او به شریعت، انجام

هماي   دادن وي بمر شخصميت   ترک ادب شرعي بمراي تأکيمد بمر جایگماه مممدوح بما برتمري       

صفات بمه او   ترین دادن برجسته ساني کامل که با نسبتعنوان ان . توصيف ممدوح به8مذهبي؛ 

شود. بسامد زیماد ایمن کمنش در معرفمي مممدوح و فاصملة محسموس آن بما دیگمر           انجام مي

 دهندۀ سازوکار زباني مؤثر مدح در پيگيري اهداف ایدئولوژیک است. ها، نشان کنش

رفماقتي اسمت    اند. کنش عماطفي، کنشمي   هاي دیگر با بسامد کمتري به کار رفته کنش

کنندۀ احساسات شخصي مخاطب  نيت گوینده دربارۀ مخاطب و یا بيان دهندۀ حسن که نشان

است. کاربرد این کنش در مدح، کوشش شاعر براي ابمراز احساسمات مثبمت بمه مممدوح و      

کاستن از فاصلة ميان خود و اوست. براساس جایگاه نابرابر مممدوح و شماعر، بسمامد کمنش     

کردن ممدوح به شمادي یما دشممنان     اربرد اصلي آن نيز مربوط به دعوتترغيبي، اندک و ک

و کنش اعالممي اصمالً اسمتفاده     کاررفته بهاو به اطاعت است. کنش تعهدي در موارد اندکي 

هماي کالممي، همسمو بما کارکردهماي اساسمي ممدح، فاصملة          اساس، کنش  نشده است. براین

عنموان کمارکرد اصملي ممدح      مدوح را بهکردن م ممدوح و شاعر و جایگاه مدح در برجسته

 دهد. نشان مي
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 زمان .1-9-9

مفهوم زمان در فعل بر فاصلة زماني وقوع فعل و روایت اشاره دارد. بخشي از کماربرد زممان   

صمورت کمه انتخماب     فعل به نزدیکي مؤلف با چگونگي بمازگویي ممتن ارتبماط دارد؛ بمدین    

ؤلف با زمان وقوع رخدادهاست. روایمت در  دهندۀ همسویي بيشتر م هاي مضارع، نشان زمان

واسطة  دهد و به ها را انتقال مي اي است که گوینده با اطمينان بيشتري، داده گونه زمان حال به

گرایي  ميزان قطعيت و واقع»یابد و درنتيجه،  همين موضوع، خواننده نيز آن را باورپذیرتر مي

 (6868)فتوحي، « برد. باال ميکالم را 

 شود. هاي گوناگون دیده مي ذیل، بسامد زماندر جدول 

 . زمان افعال9جدول 

 کمال خاقاني انوری سنایي منوچهری فرخي زمان

 88/18 97 22/36 86/31 27/32 75/66 مضارع

 63/89 17/52 73/63 15/3 67 21/8 ماضي

 16/8 88/8 - 89/9 - - آینده

هما، بسميار انمدک اسمت.      دیگمر زممان  پرکاربردترین زمان فعل، زمان مضارع است. کماربرد  

خواننده در این حالت، موضموعات مربموط بمه مممدوح را بما اسمتفاده از افعمال زممان حمال          

 کند: صورت اموري جاري وصف مي به

 صدري که قدر کان شکند گوهر سخاش

 صممدري کممه الزم افعممال اوسممت بممذل    

 

 بحري کمه نمزل جمان فکنمد پيکمر سمخاش       

 سمخاش   این اس  مشتق است ه  از مصمدر 
 

 (6832)خاقاني، 

هماي مضمارع در حمذف فاصملة وقموع رخمداد و زممان آن، توصميف          براساس کارکرد فعل

همراه غلبة وجه اخباري در این قصاید، موجب باورپمذیري   ممدوح با استفاده از این افعال به

 شود. بيشتر مي
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انمد. کماربرد اصملي ایمن      افعال ماضي از افعالي هستند که با بسامد کمتري به کار رفتمه 

کننمدۀ مسمائل تماریخي اسمت کمه       افعال، بيان وقوع اموري در گذشته است که برخمي، بيمان  

و  6883براي بيمان مقاصمد خمویش اسمتفاده کمرده اسمت )ر.ک منموچهري،         ها آنشاعر از 

را تحسمين   ها آنط به اعمال گذشتة ممدوح است که شاعر ( و برخي نيز مربو6832خاقاني، 

 (6883)ر.ک منوچهري،  .کند مي

 شخص و شمار .1-9-0

فعل را گوینده بمه خمود   »دادن آن به فاعل ارتباط دارد؛ یعني  مفهوم شخص در فعل با نسبت

شمخص؛   دهد یا به مخاطب یا به کسي یا چيزي دیگر. در حالمت اول، فعمل را اول   نسبت مي

( 6837انوري و گيموي،   )ر.ک« .شخص و در حالت سوم، غایب گویند حالت دوم، دوم در

گویمد. در زبمان    سمخن ممي   هما  آنمفهوم شمار به تعداد اشخاصمي داللمت دارد کمه فعمل از     

شمود یما    نسبت داده ممي  زيچند چیا  چند کسفعل یا جمع است یا مفرد؛ یعني یا به »فارسي، 

چيمز. در صمورت اول، فعمل را جممع و در صمورت دوم، فعمل را مفمرد         تن و به یمک  به یک

 )همان(« گویند. يم

 کاربرد شخص و شمار در قصاید منتخب در جدول ذیل آورده شده است:

 . بسامد شخص و شمار0جدول 

 کمال خاقاني سنایي انوری منوچهری فرخي شخص و شمار

 33/68 86/6 65/1 96/2 68/5 16/5 مفردشخص  اول

 96/9 66/2 88/62 69/2 65/68 27/68 شخص مفرد دوم

 79 78/37 71 62 76 38 شخص مفرد سوم

 86/8  86/8 - - - شخص جمع اول

 - - - - - - شخص جمع دوم

 26/9  91/5 38/2 26/62 36/2 شخص جمع سوم

شمخص مفمرد اسمت. در ممدح، گوینمده، شماعر        پربسامدترین شخص و شمار در مدح، سوم

است و شاعر، نمایندۀ قدرت است که همانند راوي داناي کل به بازنممایي گفتممان ممدح و    

گيمرد و تممام    کنمد. مممدوح در مرکمز گفتممان قمرار ممي       طورمشخص، ممدوح اقدام ممي  به
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شموند؛ بنمابراین،    بما مممدوح مطمرح ممي     ها آنطة موضوعات و کارگزاران دیگر براساس راب

شمخص   صمورت سموم   طورغالمب بمه   است. مممدوح بمه  « او»عنوان  همواره سخن از ممدوح به

نظمر بمه حماسمه     گيرند. مدح از این ها پيرامون او شکل مي شود؛ زیرا تمام گزاره بازنمایي مي

عنموان موجمود برتمر     به« او»که در حماسه نيز سخن از قهرمان در مقام  شود؛ چنان نزدیک مي

تمرین کمارگزار ممدح، موجمب غلبمة       عنوان اصلي براین، تأکيد بر شخصيت او به است. عالوه

صورت مشمترک بما دیگمران، در مرکمز ممتن       تنهایي و نه به صيغة مفرد شده است. ممدوح به

 انجامد. گيرد. استفاده از این صيغه به برجستگي ممدوح مي قرار مي

 جهممان را و حشمم  را مممر حاشممية شمماه   

 

 سممتان اسممت دهنممده اسممت همم  مممال همم  مممال 
 

 (6883)منوچهري، 

 معلوم و مجهول .1-9-5

( و فعمل مجهمول،   6896شمود )خمانلري،    فعل معلوم، فعلي است که به فاعل نسمبت داده ممي  

 )همان(« شود. مفعول نسبت داده مي به»فعلي است که 

انمد و   هاي مجهمول بمه کمار رفتمه     زیاد از فعلهاي معلوم با اختالف بسيار  در مدح، فعل

بسامد استفاده از افعال مجهول بسيار اندک است. بسامد استفاده از این افعال در جدول ذیمل  

 آورده شده است:

 . بسامد افعال معلوم و مجهول5جدول 

 کمال خاقاني سنایي انوری منوچهری فرخي نوع فعل

 12/66 76/63 91/66 688 688 95/66 افعال معلوم

 83/8 26/6 55/8 - - 51/8 مجهول افعال مجهول و شبه

هاي اقتمدارگرا زمماني کمه زبمان در اختيمار قمدرت اسمت، کوشمش گوینمده بمر            در گفتمان

سازي کارگزاران متمرکز است. در این حالت، هریک از اعممال کمارگزاران بما تأکيمد      فعال

انمد؛ یعنمي    صمورت عممل کمرده    شوند. در مدح نيز شاعران به هممين  بر فاعل بازتاب داده مي

اند. در ایمن   عنوان کنندۀ کار بازنمایي کرده با تأکيد بر وي بهطورصریح  اعمال ممدوح را به
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هماي ممدنظر خمویش را، کمه      بازنمایي، فاعل و فعل، آشکار و صریح هستند. شماعر، گمزاره  

 دهد: همگي در تقویت ممدوح و تضعيف مخالفان اوست، انعکاس مي

 او ز جمممممود و فضمممممل تنهممممما نيسمممممت  

 طبممع او چممون هواسممت روشممن و پمماک    

 

 د خویشممممممتن تنهاسممممممتدر هماننمممممم 

 بهانمممه هواسمممت   روشمممن و پممماک بمممي 
 

 (6889)فرخي، 

عنموان نهماد، بمر جایگماه      و داللت آشکار بر نقش او بمه « او»ذکر ممدوح با استفاده از ضمير 

 کند. مقتدرانة او در رأس امور تأکيد مي

شموند. اعممال    صمورت معلموم بازنممایي ممي     عالوه بر ممدوح، دیگر کارگزاران نيز به 

شود  عنوان فاعل بازنمایي مي به ها آنکردن  مربوط به مخالفان یا موافقان ممدوح، با مشخص

 شود: سازي نمي کارگزاري پنهان و هيچ

 انمد  اند این ملکمان بنمده و مموالي وي    هرچه

 

 ممموال نشممود ممموال بممه تممن خممود سمموي   همميچ
 

 (6883)منوچهري، 

سمازي،   سمازي و منفعمل   فعال»انجامد.  سازي کارگزاران مي ها به فعال سازي این نوع مشخص

سمازي وقتمي    آینمد. فعمال   دو مؤلفة بسيارمه  در بازنمایي کارگزاران اجتماعي بمه شممار ممي   

آنکمه در   حمال شموند و   عنموان نيروهماي فعمال و پویما بازنممایي ممي       است که کمارگزاران بمه  

(؛ بنمابراین،  6839)یارمحممدي،  « کننمد  صورت عواممل تأثيرپمذیر تظماهر ممي     سازي به منفعل

ویمژه مممدوح جلموگيري     سمازي کمارگزاران، از انفعمال کمارگزاران بمه      توجه به مقولة فعمال 

 دهد. کند و گفتمان مدح را در موضع اقتدار قرار مي مي

مجهول هستند کمه کماربرد همردو بسميار      ل و شبهافعال غيرمعلوم در مدح، شامل افعال مجهو

اندک است و کارکرد گفتماني ندارند. کاربرد فعل مجهول به مواردي مربوط است کمه در  

طورمثمال، در بيمت ذیمل،     شده تأکيد داشته باشد؛ بمه  ، شاعر بيشتر از فاعل بر عمل انجامها آن

 است:« گفتن»تأکيد شاعر بر عمل 
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 ود گفتممهبممه گمماه خممویش همممه گفتنممي شمم 

 

 گممرم زمممان بممود از عمممر جمماودان سممخن   
 

 (6853 )کمال،

که گوینده « گفتن»مجهول نيز مواردي است مربوط به فعل  برخي از موارد کاربرد افعال شبه

المثل را دارد یا به نکتة معروفي و یا حقيقتي تاریخي  مشخص نيست و موضوع، حک  ضرب

 کند: اشاره مي

 گوینممممد کممممه مممممرز تممممور و ایممممران 

 

 چممممون رسممممت  پهلمممموان ندیممممده اسممممت      
 

 (6832)خاقاني، 

 گذرایي و ناگذرایي .1-9-2

پذیر دارد و فعل ناگذر در قالب معنایي خمود   فعل گذرا دو موضوع مرکزي کنشگر و کنش

پذیر در فعل ناگمذرا   موضوع دارد که ممکن است کنشگر در فعل ناکنشي یا کنش فقط یک

ناگذر است. در جدول ذیمل، بسمامد ایمن افعمال آورده      باشد. در قصاید منتخب، غلبه با فعل

 شده است:

 . بسامد افعال گذرا و ناگذر2جدول 

 کمال خاقاني سنایي انوری منوچهری فرخي نوع فعل

 33/17 77/15 71/12 87/75 65/16 6/78 فعل ناگذر

 66/82 22/89 28/87 12/29 39/83 6/26 فعل گذرا

هاي ایجاد انفعال است؛ درمقابمل، افعمال    کاربرد افعال ناگذر در برابر گذرا، ازجمله مصداق

علمت   تموان بمه   دهند. غلبة افعال ناگذر در مدح را مي گذرا، متن را در موضع پویایي قرار مي

صورت که در جممالت بما سماخت ناگمذر، فاعمل، کننمدۀ کمار         تأکيد بر فاعل دانست؛ بدین

فراینمدهاي  »دهنمدۀ   عنموان کنشمگر اسمت. ایمن افعمال، نشمان       د بمر فاعمل بمه   است؛ یعني تأکي

عنصمر دیگمري در بنمد تسمري پيمدا       ارزشمي اسمت و عممل آن بمر هميچ      مشارکي یا یک یک

دهمد مممدوح    (؛ بنابراین، بسامد بيشتر افعال ناگذر نشان ممي 6868)مهاجر و نبوي، « کند نمي
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دو »د. درمقابل، فعل متعدي، فعلي اسمت کمه   عنوان کنشگر اصلي در مرکز کنش قرار دار به

)هممان( و بنمابراین،   « یابمد  هماي( دیگمر تسمري ممي    مشارک )ها( یا عنصر )یا سه مشارک به 

دادن امور وجود ندارد و  کاربرد این فعل، اندک است. در گفتمان مدح، مشارکت در انجام

مه ، همسویي شماعر بما    براین، نکتة شود. عالوه تمام امور، تحت حاکميت ممدوح انجام مي

گفتمان قدرت است. در این حالت، شاعر، بخشي از ساختار مدح است کمه از درون آن بمه   

معناي انفعمال   اساس، کاربرد افعال ناگذر در این سيست ، نه به بازنمایي آن اهتمام دارد. براین

سمت. شماعر   معنماي انفعمال شماعر در بازنممایي انتقمادي گفتممان قمدرت ا        نظام غلبه، بلکه بمه 

همایي گزینشمگرانه اسمت کمه تصمویري       دهنمدۀ گویمه   عنوان جزئي از این سماختار، شمکل   به

 دنبال نقد این ساختار نيست. دهد و به آرماني از حاکميت بازتاب مي

 افعال اسنادی و تام .1-9-7

همایي   ل اسمنادي فعمل  افعم اشمود.   بندي، فعل به دونوع اسنادي و تام تقسي  ممي  در یک تقسي 

بمر  رونمد و   که معني کاملي ندارنمد و فقمط بمراي اثبمات یما نفمي نسمبت بمه کمار ممي           هستند

( درمقابمل  6875و ارژنمگ،   6837انوري و گيموي،  ر.ک ) .یافتن کاري داللت ندارند انجام

دادن  رود بر انجمام  هایي که در زبان به کار مي بيشتر فعل»افعال اسنادي، افعال تام قرار دارند. 

« .گویند ها را فعل تام مي کنند. این نوع فعل فتن یا پذیرفتن کاري معين داللت ميگر یا انجام

کنند، عموماً افعمالي   که بر حالت ایستایي داللت مي ،افعال تام درمقابل افعال اسنادي ()همان

اند  مدح به کار رفته هردو نوع این افعال درطورطبيعي،  بههستند که دربردارندۀ عمل هستند. 

 ها آورده شده است: جدول ذیل، بسامد آنکه در 

 . بسامد افعال تام و ربطي7جدول 
 کمال خاقاني انوری سنایي منوچهری فرخي نوع فعل

 39/81 36/27 78/81 21/89 88/81 61/57 فعل ربطي

 69/18 66/72 8/18 75/15 17/18 35/92 فعل تام
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اند. افعال تام با  افعال اسنادي به کار رفتهدهد افعال تام، بيشتر از  بسامد کاربرد افعال نشان مي

شموند و از انفعمال ممتن جلموگيري      سازي متن ممي  گرایي، موجب فعال داللت بر حوزۀ عمل

، در توصيف تيغ «انگيختن، رسيدن و دماربرآوردن»کنند. در بيت ذیل، کاربرد افعال تام  مي

 است.گرایي ممدوح شده  و تير ممدوح موجب تأکيد بر شجاعت و عمل

 وآتممش انگيزنممد تيممغ و تيممر او   کممه آب آن

 گممر رسممد بممر آب دریمما آتممش شمشممير او  

 

 از دل بمماد همموا و خمماک ميممدان روز کممار  

 همچو باد از خاک دریاها بمرآرد او دممار  
 

 (6815)انوري، 

تمرکز بر افعال تام، با تأکيد بر مقولة کنشمگري در ممدح، همسوسمت کمه در کماربرد فعمل       

دهنمد کمه    شود. این نوع افعال نيز ممدوح را کمارگزاري فعمال نشمان ممي     ميناگذر نيز دیده 

شوندگي اتخاذ کند، با عملگرایي شمناخته   بيشتر از آنکه موقعيت خود را از جایگاه توصيف

هما و تمرکمز بمر صمفاتي، همچمون       هماي معنمایي گمزاره    شود؛ موضوعي که براساس جنبه مي

کنمد و از او   هاي برجسمته نزدیمک ممي    شخصيتشجاعت، قدرتمندي و بخشندگي، او را به 

 گذارد. سيماي انساني مقتدر و عملگرا به نمایش مي

اند. کاربرد ایمن افعمال    افعال اسنادي با بسامد کمتري در مقایسه با افعال تام به کار رفته

با رویکردي همسو با گفتمان قدرت انجام شده است. در افعمال ربطمي و جممالت اسمنادي،     

شمدن جملمه    اجباري فعل ربطي اسمت و حمذف آن باعمث بدسماختي یما نماقص       مسند متم »

دادن افعمال و   ( قرارگرفتن ممدوح در جایگاه مسمند بما نسمبت   6839زاده،  )طبيب« .گردد مي

دهد. در بيمت   صفات به او، او را در جایگاه پذیرندۀ صفات گزینشي گفتمان قدرت قرار مي

ممدوح را با استفاده از فعل اسمنادي بمه او نسمبت    هاي مربوط به شجاعت  ذیل، شاعر، گزاره

 دهد: مي

 پممممر تيممممر تممممو پممممر جبرئيممممل اسممممت  

 پمممممممممرّت آن بيلممممممممک جيرئيمممممممممل 

 

 آفمممممممت شمممممممده دیوجممممممموهران را   

 عزرائيمممممممل اسمممممممت جمممممممانوران را  
 

 (6832)خاقاني، 
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، در جایگماه  «باشد»و « نيست»، «بود»، «است»ها، افعال اسنادي، همچون  در بسياري از قصيده

گمذارد و کمل    شدن تمام ابيات به آن بر فضاي قصيده اثمر ممي   اند که خت  گرفتهردیف قرار 

دهمد؛ بمراي    فضاي آن را همسو با کارکرد فعل اسنادي در موقعيت اثبات یما نفمي قمرار ممي    

فعل تمام وجمود دارد و بقيمة افعمال،      ، تنها بيست«است»اي از انوري با ردیف  مثال، در قصيده

ار ارکرد توصيفي افعال اسنادي، ممتن را در فضمایي وصمفي قمر    اسنادي هستند که براساس ک

دادن حماالت و افعمال بمه     افعال اسنادي در ممتن بمراي نسمبت    (6815دهد. )ر.ک انوري،  مي

کنند؛ بنمابراین، ایمن افعمال، افعمالي      دادن اتفاقي داللت نمي روند و بر رخ مسندٌاليه به کار مي

گمذاري افمراد و    بنمدي یما ارزش   ، مقولمة طبقمه  منفعل هستند. هدف جمالت با الگوي ربطمي 

ما برحسب دیدگاه اجتماعي و فکري خویش، اشميا، حموادث و اعممال خمود و     »نهادهاست. 

( در 6838نيمک،   )یارمحممدي و خسمروي  « .کنمي   گذاري ممي  بندي و ارزش مردمان را طبقه

ر در مقمام  نویسنده بمه اممو  »جمالت اسنادي، نهاد جمله پذیراي کنش است نه کنشگر؛ پس 

)فتموحي،  « .دهمد  ها را با صداي منفعل سمازمان ممي   نگرد؛ بنابراین، جمله پذیرندۀ حاالت مي

( افعال اسنادي در ایمن قصماید، افعمال اسمنادي صمریح هسمتند. وجمود افعمال اسمنادي          6868

هاي مثبمت بمه    دادن قطعي ویژگي دهند؛ زیرا شاعر با نسبت ازسویي، قطعيت متن را نشان مي

هممایش  همماي منفممي بممه دشمممنان او، ذهممن مخاطممب را از تردیممد در گفتممه ویژگممي ممممدوح و

بودن شاعر در برابر مممدوح اسمت؛ زیمرا او     دهندۀ منفعل دیگر، نشان دارد؛ اما از سوي  بازمي

دادن امور مطلوب به ممدوح فقط گزارشگر این امور است؛ یعني شاعر، بما کماربرد    با نسبت

نمایانمد   اي به مخاطب مي شبهه هيچ دنظر خود از ممدوح را بيافعال صریح اسنادي، تصویر م

حمال،   کند. بمااین  و با برگزیدن وجه گزارشگري صرف دربارۀ ممدوح، بر این امر تأکيد مي

اساس، بسامد زیاد افعال تمام در   افعال اسنادي در برابر افعال تام، کاربرد کمتري دارند. براین

ساختار فعال مدح اسمت؛ زیمرا ایمن افعمال بمر کمنش داللمت        دهندۀ  برابر افعال اسنادي، نشان

 کنند. دارند و بر وجود پویایي در کارگزار و متن داللت مي
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 صدای دستوری .1-9-8

عبارت است »از مقوالت مه  در مبحث نحو، مقولة صداي دستوري است. صداي دستوري 

فعمول و  فرایند فعلي )فاعل، مکنندگان در  از رابطة ميان رخداد یا حالت فعل با دیگر شرکت

صداهاي دستوري معمول در زبان شامل سه نوع است: صمداي فعمال،    (6868)فتوحي، ...(.« 

منفعل و انعکاسي. زماني صداي متن فعال است که نهاد جمله، کنشگر یا عاممل فعمل باشمد؛    

ان( )ر.ک همم  .پذیر و محتمل باشد، صداي ممتن منفعمل اسمت    اما اگر مبتدا در کالم، کنش

فاعمل و مفعمول یما مبتمدا و خبمر، یمک مرجمع        »صداي انعکاسي، صدایي اسمت کمه در آن،   

پمذیرد.   اي است که از عوامل متعددي تأثير مي )همان( مقولة صداي دستوري، مقوله« .دارند

شمود   ازجملة این عوامل، مباحث مربوط به مقولة فعل است. کاربرد برخي افعال موجب ممي 

، صمداي ممتن را فعمال    ها آنباشد و درنتيجه، کاربرد افعال متضاد با  متن صداي منفعل داشته

)ر.ک هممان(   .کمردن هسمتند   کند. کاربرد فعل الزم، اسنادي و مجهول از مموارد منفعمل   مي

هاي مربوط به انفعال فقمط فعمل    که نتایج بررسي قصاید نشان داد شاعران از ميان مؤلفه چنان

اند و در برابمر آن، از افعمال مجهمول بسميار انمدک و افعمال        دهالزم را با بسامد زیاد به کار بر

اساس، گفتني اسمت صمداي ممتن     این اند. بر اسنادي کمتري در مقابل افعال تام استفاده کرده

هماي   کوشد با استفاده از مؤلفمه  در مدح، صدایي فعال است؛ یعني شاعر در این نوع شعر مي

ین امر از دیمدگاه ایمدئولوژیک، بسميارمه  اسمت.     سازي، کارگزاران را برجسته کند. ا فعال

سمازي، فاعمل اصملي گفتممان ممدح، یعنمي مممدوح را         هاي فعمال  شاعران با استفاده از مؤلفه

عنموان شخصميتي    روش بر جایگماه وي بمه   کنند و بدین عاملي تأثيرگذار و کنشگر معرفي مي

 کنند. مقتدر در ذهن مخاطب تأکيد مي

 گیری نتیجهبحث و 
عنموان ابمزار نهماد قمدرت، متنمي ایمدئولوژیک اسمت کمه از ابزارهماي زبماني بمراي             مدح به

اي اجتمماعي و متمأثر از بافمت،     کنمد. زبمان در جایگماه مقولمه     برساخت واقعيت اسمتفاده ممي  
ابزاري مناسب براي پيگيري مطالبات متن است. آنچه دربارۀ مقولة فعل در مدح گفتمه شمد،   

تبمع آن،   مدوح و درنتيجه، حکومت است. غلبة قاطع وجه اخباري و بهدهندۀ اقتدار م بازتاب
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وجهيممت معرفتممي در مممدح براسمماس حتميممت ایممن وجممه در توصمميف رخممدادها، موضممع     
دهد. کاربرد ساختارهاي معلوم با تعيين  اقتدارگرایانة مدح را در معرفي نهاد قدرت نشان مي

و بما اقتمدار ممدح در بازنممایي     طورمشخص ممدوح، ساختاري همسم  هویت کارگزاران و به
عنموان   بودن گمزاره، بمر مممدوح بمه     ساخت ممدوح دارد. غلبة ساخت ناگذر با تأکيد بر تک

افعال تام با داللت بر کنشگري فاعل، هماهنگ  کاربرد کند. ها تأکيد مي نقطة مرکزي کنش
انمد. دو   ردهعنوان کنشگر فعال ممتن تأکيمد کم    هاي فعلي بر جایگاه ممدوح به با دیگر ساخت

شخص مفرد، همسو با دیگر ساختارهاي فعلمي،   مقولة شخص و شمار با تأکيد بر ضمير سوم
کننمد. تممامي ایمن عواممل در کنمار اسمتفادۀ        ممدوح را مرکز اصلي گفتمان مدح معرفي مي

افزایمد. بررسمي    هاي مدحي ممي  غالب از افعال مضارع بر درجة قاطعيت شاعر در بيان گزاره

صورت قماطع بمر    مي نشان داد کنش تصریحي، کنش مسلط مدح است که بههاي کال کنش
هما همچمون کمنش     کنمد. درمقابمل، دیگمر کمنش     جایگاه مادي و معنوي ممدوح تأکيمد ممي  

دهنمدۀ   هما نشمان   عاطفي و ترغيبي، بسيارمحدودتر به کار رفته است. این نموع کماربرد کمنش   
سمازي مممدوح مطمابق     ر و برجسمته وجود رابطة فرادستي و فرودسمتي ميمان مممدوح و شماع    
ها نشان داد شاعران با کماربرد افعمال    اهداف حاکميت است. عالوه بر موارد مذکور، بررسي

انمد.   معلوم و کنشي در سطح گسترده، بر ایجاد صداي دستوري فعمال در ممتن تأکيمد کمرده    
هماي   يمت بمردن ممتن از ظرف   شمود، بهمره   طورکلي، آنچه از تحليل فعل در مدح آشکار ممي  به

گفتماني و فرانحوي فعل در و پيشبرد اهداف ایدئولوژیکي ممدح اسمت. شماعر در گفتممان     
گيمري مثبمت بمه گفتممان      عنوان گوینده، بخشي از نظمام حماک  اسمت کمه بما جهمت       مدح به

هماي   دادن اقتدار ساختار حاکميمت، بما کماربرد مؤلفمه     کند و عالوه بر نشان قدرت، عمل مي

 کند. سازي مخاطب هدایت مي سمت اقناع متن را بهقطعي در ساختار فعل، 
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