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The Study and Analysis of Ideational Metafunction in the Story of "King
and Slave Girl " Composed by Molavi Based on Halliday's Systemic
Functional Grammar

Extended English Abstract
Systemic functional theory is a cognitive approach that expresses
human experiences through the transient system of language. In fact,
much of our daily experience is shaped and defined by our actions,
events, thoughts, and perceptions, and the language system plays an
important role in reflecting the various actions and actions of the world.
In Halliday systematic functional grammar, the ideational metafunction
processes is of particular importance in the transmission of experiences.
Application of ideational metafunction processes: material, mental,
relational, behavioral, existential and expressive are manifested through
verbs. The purpose of this study is to investigate the story of the king
and the maid using ideational function variables which has been made
possible by researching the physiology of this story in Molavi's Masnavi
and identifying and determining the types of processes based on the role
and mean. The research results also show that material, verbal and
relational processes have more frequency and according to this,
characters often have the role of speaker, audience, carrier and knower.
Therefore, determining the frequency of current processes and how they
are used in this story can be considered as a stylistic indicator.
Therefore, researchers in this study have tried to answer the question
using descriptive-analytical method, how can the poet's way of thinking
and text analysis be achieved with the stylistics of the verb?
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1- Introduction
Molavi is one of the firm foundations of Persian literature which is
very famous in the world. This fame and prestige is due to his valuable
works, including Masnavi, which contains stories. The story of "King
and Slave girl" is the first story to come after the "neyname". "
neynameh parable and Masnavi is like a seed and a plant arising from
it, and the story of "King and Slave girl" is an allegorical description and
a symbolic example for the purposes of the neynameh. In general, in
Masnavi, every story has a mystery that is "the lip of its meaning and its
inner secret, and without meditating on these mystery, everything that is
in these stories cannot be found." In this research, we try to study the
systematic language and structure of the verses of the story of "King and
Slave girl" based on Halliday's systematic functional theory. Systemic
functional theory is a cognitive approach that expresses human
experiences through the transient system of language. In fact, much of
our daily experience is shaped and defined by our actions, events,
thoughts, and perceptions, and the language system plays an important
role in reflecting the various actions and actions of the world. In
Halliday systematic functional grammar, the ideational metafunction
processes is of particular importance in the transmission of experiences.
Application of ideational metafunction processes: material, mental,
relational, behavioral, existential and expressive are manifested through
verbs. The purpose of this study is to investigate the story of the king
and the maid using ideational function variables which has been made
possible by researching the physiology of this story in Molavi's Masnavi
and identifying and determining the types of processes based on the role
and meaning. The research results also show that material, verbal and
relational processes have more frequency and according to this,
characters often have the role of speaker, audience, carrier and knower.
Therefore, determining the frequency of current processes and how they
are used in this story can be considered as a stylistic indicator.
Therefore, researchers in this study have tried to answer the question
using descriptive-analytical method, how can the poet's way of thinking
and text analysis be achieved with the stylistics of the verb?
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4- Research methodology
The research method is descriptive-analytical; In this way, first the
verses related to the story of the "King and Slave girl" will be studied
from Masnavi and then by researching the texts and reading the books
and articles of the process based on the Halliday role-playing grammer,
the samples will be extracted and the contents will be analyzed and
explained. And at the end, the results will be explained by classifying the
receipts and the recorded information.
2- Discussion
In the twentieth century, linguistics received a great deal of attention
because of its approach to systematic and methodical studies. Among the
theorists in this field, the views of people such as Sosor, yakobsen,
Chomsky, and Halliday are very important. Holliday's grammer has a
systematic model according to which the experimental world and the
world of human life can be achieved by using of ideational function
variables that are expressed in the form of action. The ideational
function represents a person's experience of the universe and the
empirical order of a work. ideational function processes in Halliday's
role-playing grammer are divided into six categories: Material,
relational, behavioral, existential, verbal process.
The material process in the story of "King and Slave girl" has a high
frequency. Since this story is about a mysterious story and a foggy and
symbolic world, the extensive use of the material process has made the
story understandable to the audience. Therefore, by presenting images of
the world, Molana has tried to make the phenomena objective and
tangible by bringing allegories to express his mental concepts. The
application of the mental process belongs to the world of consciousness
and shows that Molavi, because he was close to this world of
consciousness; But he has tried to make this world objective and
tangible for the reader by using the material process extensively in better
inducing meaning in the mind. Therefore, in this poem, Molana has
described these lovers and their characteristics, rather than directly
expressing the king's love and affection for the Slave girl. In other
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words, the immateriality of the phenomena in this story was not in the
center of Molana's attention; Rather, his goal in this story is to make the
phenomena tangible and objective in order to pave the way for the reader
to understand the subject. 440211 of the processes of the story of the
"King and Slave girl" are of this type, which is expressed by the verbs of
seeing, understanding, doing, knowing, hearing and finding.
420221 of the processes of the story of "King and Slave girl" are of
the verbal process. Molavi also used this process to express his intention.
With the verbs: to say, to open the tongue, to ask questions, to read and
to tell stories, he shows that in most cases, the narrator is not Molavi
himself, but it is the king, the doctors, God, etc. who speak and Molavi.
It is silent.
Behavioral process constitutes %031 of the processes which shows that
Molavi in the story of "King and Slave girl" does not pay much attention
to the apparent appearance of behavior and actions and is so
overwhelmed that he is inattentive to human behavior and actions, from
on the other hand, the behavioral processes used in the story of "King
and Slave girl" emphasize passive performance rather than active
behavior.
22081 of the processes of the story of "King and Slave girl" are of the
relational type that the high frequency of this process indicates Molavi's
special attention to explaining and describing the story through this
process.
The existential process has the least use in the poetry of "King and
Slave girl" and constitutes 20.1 of the total processes. The very low
frequency of this process in this poem indicates that Molavi's purpose in
telling this story was not to prove phenomena.
2- Conclusion
Using the ideational function variables based on Halliday systematic
functional grammar, which are expressed in the form of verbs, we can
achieve the empirical world and the world of the poet in the story of
"King and Slave girl", We have also achieved such a category by
presenting the statistics of the six processes of material, mental,
relational, existential, behavioral, and verbal. The frequency of these
processes in "King and Slave girl" and the maidservant shows that
Molavi, with a tendency towards material and relational processes,
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insists on describing events and making them tangible. With this work,
he tries to describe and identify the subject of human misery and
separation and that only love is the interpreter of divine secrets. Contrary
to appearances, it is thought that Molavi should pay more attention to
mental and behavioral processes in these verses. He has used these
processes less than material processes and relationships. And the reason
is that the ruling atmosphere of the verses is not limited to Molavi's
introversion and the description of his spiritual and esoteric experience,
that is why he has not expressed her personal and individual intentions in
these verses and interest in mental and behavioral processes is less
frequent and less than the material process and relationship. On the
other hand, the astonishment and doubt in the space of verses has
prevented Molavi from paying attention to mental and behavioral
processes. Molavi does not speak here anymore, but Another person,
including a king and a skilled physician, advance the word and the
subject, and the poet's personal senses and actions have little place here.
On the other hand, with the necessity of the subject and the spiritual
atmosphere of the story of "King and Slave girl", the verbal process is
considered by Molavi because there is an opportunity for speech and
verbal communication in advancing the concepts intended by the poet.
And her addressee is the whole human being, not a specific individual.
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بررسی و تحلیل فرآیندهای اندیشگانی در داستان «پادشاه و کنیزک» سرودة مولوی بر مبنای
دستور نقشگرای هالیدی
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چکیده
نظریة نقشگرایی رویکردی شناختی است که تجربههای انسان را از طریق نظام گذرایی زبان
بیان میکند .در واقع مقدار زیادی از تجربة روزانة ما به وسیلة اعمال ،رویدادها ،تفکرات و
تصورات ما شکل میگیرند و تعریف میشوند و نظام زبان این نقش مهم را بر عهده دارد که اعمال
و اقدامات گوناگون جهان را منعکس کند .در دستور نقشگرای نظاممند هالیدی فرانقش
اندیشگانی از اهمیت خاصی در انتقال تجربیات برخوردار است .کاربرد فرآیندهای نقش
اندیشگانی :مادی ،ذهنی ،رابطهای ،رفتاری ،وجودی و بیانی از طریق فعل نمود مییابند و هدف
این پژوهش نیز بررسی داستان پادشاه و کنیزک با استفاده از متغیرهای نقش اندیشگانی است که با
تحقیق در فعلشناسی این داستان در مثنوی موالنا و تشخیص و تعیین انواع فرآیندها بر اساس
نقش و معنی امکانپذیر شده است .نتایج پژوهش نیز نشان میدهد که فرایندهای مادی ،کالمی و
رابطهای دارای بسامد بیشتری هستند و بر این اساس شخصیتها اغلب نقش گوینده ،مخاطب،
حامل و شناخته را دارند .بنابراین تعیین بسامد انواع فرآیندهای فعلی و چگونگی کاربرد آن در
این داستان میتواند به عنوان شاخصی سبکشناسی به حساب آید .از اینرو پژوهشگران در این
پژوهش کوشیدهاند با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به این پرسش پاسخ دهند که چگونه
میتوان با سبک شناسی فعل به طرز فکر شاعر و تحلیل متن دست یافت؟
 -11دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول) Email:p_golizadeh@scu.ac.ir
 .0دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
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کلید واژه ها :زبانشناسی نقشگرا ،هالیدی ،پادشاه و کنیزک ،مثنوی ،موالنا
-1مقدمه
مولوی از شاعران قرن هفتم و یکی از پایههای استوار ادب فارسی است که در جهان از شهرت
و اعتبار بسـیاری برخوردار است .این شهرت و اعتبار مرهون آثار ارزشمند وی از جمله مثنوی
است که دربرگیرندة داستانهایی است .داستان «شاه و کنیزک» نخستین داستانی است که بعد از
«نینامه» آمده است «مثل نینامه و مثنوی مثل بذر و نبات برخاسته از آن است و داستان شاه و
کنیزک شرحی تمثیلی و نمونهای نمادین برای مقاصد نینامه است .در این داستان نی که تجسم
روح آدمی است در قالب شاه تجسم پیدا میکند .پس میتوان ادعا کرد که این داستان تفسیری
است بر نینامه و به تبع آن چکیدهای دیگر از مباحث مفصل شش دفتر مثنوی؛ یعنی عمدتاً
تجارب و مبانی فکری و جهانبینی مولوی در آن انعکاس یافته است( ».رنجبر )0 :1831،البته
شارحان مثنوی دربارة این داستان نظرات مختلفی ارائه کردهاند .اکبرآبادی گفته که مراد از شاه و
کنیزک و زرگر و اطبا به ترتیب روح ،نفس ،دنیا و شیخان مزور است( .اکبرآبادی )1 :1838،زرین-
کوب نیز گفته شاه ،کنیزک ،سمرقند و زرگر به ترتیب رموزیاند از حق ،روح ،عالم طبع و جلوه-
های عالم ماده( .زرینکوب )010 :1830،نیکلسون نیز سخنی را از یک نسخهی خطی برلین که اثر
قلم یک شارح ایرانی است چنین نقل کرده و بر آن صحه نهاده است :شاه ،روح؛ عقل ،طبیبان
مدعی؛ کنیزک ،نفس؛ طبیب االهی ،جمال حق( .نیکلسون )1 :1870،در مقابل اینها فروزانفر می-
گوید که « این تأویلها مناسبتی با مذاق موالنا ندارد و مثل و داستان در مثنوی برای توضیح و بیان
مطلب میآید و موالنا نمی خواهد که آن را سرمشق اخالقی و اجتماعی قرار دهد».
(فروزانفر )1 :1817،همانطور که میبینیم محققان نظر واحدی دربارة داستان پادشاه و کنیزک
ندارند و هر کدام از منظری به آن نگریستهاند .از آنجا که مثنوی اثری عرفانی است و نکات
عرفانی را در قالب رمز و تمثیل بیان کرده ،نیاز به شرح دارد« .غالباً نکات ظریف عرفانی و مواجید
روحانی موالنا در قالب رمز و تمثیل آمدهاند و این رموز محتاج شرح و بیاناند تا آشنایی با آنها
عامتر و سهلتر گردد( ».تدین )0 :1830،در کل در مثنوی هر قصه رمزی دارد که « لبّ معنی و سرّ
باطن آن محسوب میشود و بدون تعمق در این رمزها تمام آنچه را که در این قصهها هست،
درنمیتوان یافت( ».زرینکوب)1 :1832،

بررسی و تحلیل فرآیندهای اندیشگانی در داستان «پادشاه و کنیزک» سرودة مولوی بر مبنای دستور نقش¬گرای هالیدی | 422
The Study and Analysis of Ideational Metafunction in the Story of "King and Slave Girl " Composed by Molavi Based on
Halliday's Systemic Functional Grammar

در این پژوهش نیز سعی میشود نظاممندی زبان و ساختار ابیات داستان «پادشاه و کنیزک»
بررسی شود و همچنین به روابـط پنهـان عناصـر زبانی این ابیات پرداخته شود .از آنجا که در
سالهای اخیر با استفاده از معیارهای زبانشناسـی در تحلیل متون ،نتایج چشمگیری به دست آمده،
در این پژوهش تالش شده است ابیـات داستان «پادشاه و کنیزک» مولوی بـا استفاده از این
معیارها بررسی شود.
 -1-1بیان مساله وسواالت تحقیق
تحلیل زبان شعر و شگفتیهای آن از دیرباز موضوع مطالعات ادبی و زبانی بوده:
«شگفتیهای زبان شعر و رازناکی و گشودگی افق داللتهای معنایی و تعبیرپذیری آن از دیرباز
موضوع مطالعات ادبی و زبانی بوده است( ».حقشناس )02 :1831،و از آنجا که زبان فکری مولوی
و گستره و معانی شعر وی از جامعیت برخوردار است؛ یعنی هـم از اصالت عالم غیب سخن می-
گوید و هم به مفاهیم زمینی ،اجتماعی ،فردی و دینی میپـردازد ،بررسی زبان شعری وی نیز از
اهمیت خاصی برخوردار است که با دشواریهایی نیز همراه است .از این رو باید از دیدگاهی نظیر
دیدگاه هالیدی بهره گرفت تا بتـوان جوانـب اندیشـگانی ،بینافردی و درونمتنی شعر او را به
همـراه فراینـدهای مختلـف مـادی ،رفتـاری ،رابطهای و ...توصیف و تحلیل کرد .البته مولوی در
عین رمزگویی و بیان نمـادین از ظرفیـتهـای مختلـف زبان ،بهره گرفته است و خواننده تا با او
همزبانی و همفکری نکند ،معانی نهفته در کالمـش را درنمـییابـد .بنابراین بهرهگیری از نظریه-
های زبانشناسی خواننده را به این الیههای پنهان زبانی و بیانی او نزدیکتر میکند .پرسشهایی که
به آنها پاسخ داده شده است ،عبارتند از :با استفاده از متغیرهای نقش اندیشگانی بر اساس دستور
نقشگرای هالیدی که در قالب فعل نمود مییابند-1 ،چگونه میتوان به دنیای تجربی و جهان
زندگی شاعر در داستان «پادشاه و کنیزک» دست یافت؟
-0چگونه میتوان با بررسی انواع فرآیندهای اندیشگانی به کار رفته در شعر طرز فکر شاعر
را آشکار کرد؟ از آنجا که استفاده از دیدگاه هالیدی در شناساندن زوایای مختلف این داستان از
اهمیت کاربردی برخوردار است-8 ،چگونه میتوان از این منظر به نتایج تحلیلی خوبی از داستان
دست یافت؟
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 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل فرآیندهای اندیشگانی در شعر «پادشاه و کنیزک» مولوی
بر اساس نظام گذرایی در چارچوب دستور نقشگرای هالیدی است تا با توجه به این فرآیندها و
بسامد و درصد وقوع این فرآیندها پس از بررسی تمام افعال موجود در شعر به عنوان یک
شاخص سبکی لحاظ شود .در واقع در این مقاله تالش میشود با بررسی انواع فعلهای به کار
رفته در شعر طرز فکر شاعر آشکار شود تا با استفاده از این دیدگاه در شناساندن زوایای مختلف
این داستان ،نتایج تحلیلی خوبی ارائه شود .در کل هدف این پژوهش بررسی داستان پادشاه و
کنیزک با استفاده از متغیرهای نقش اندیشگانی است که با تحقیق در فعلشناسی این داستان در
مثنوی موالنا و تشخیص و تعیین انواع فرآیندهای اندیشگانی بر اساس نقش و معنی امکانپذیر
میشود؛ زیرا گرایش شاعر به هر یک از این فرآیندها ما را به جهانبینی و ایدئولوژی حاکم بر
اندیشه و افکار او راهنمایی میکند.
 -1-3پیشینه تحقیق
با توجه به بررسیهای انجام شده تا کنون پژوهش مستقلی دربارة این موضوع صورت
نگرفته است .ولی پژوهشهایی به طور پراکنده انجام شده که درخور ذکر است :فردوس آقاگل-
زاده ،عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا ،حسین رضویان ،)1832( ،در مقالة «سبکشناسی داستان بر
اساس فعل :رویکرد نقشگرا» به بررسی چهار داستان کوتاه فارسی از جالل آل احمد و صادق
هدایت ،پرداختهاند .داستانها ،بر اساس نظام گذرایی در چارچوب دستور نقشگرای هالیدی،
تجزیه و تحلیل شدهاند .بسامد و درصد وقوع انواع فرایندها پس از بررسی تمامی افعال موجود
در داستانها ،بعنوان یک شاخص سبکی لحاظ شده است .در واقع در این پژوهش با بررسی انواع
فعلهای بکار رفته در آثار هدایت و آل احمد ،طرز فکر این دو نویسنده آشکار شده است.
نعمتاهلل ایرانزاده ،کبری مرادی ( ،)1830در مقالة «بررسی شعر یادداشتهای درد جاوانگی قیصر
امینپور بر اساس نظریه نقشگرایی هالیدی» با بررسی این شعر از قیصر امین پور بر اساس نظریّة
هالیدی به این نتیجه رسیدهاند که شاعر مضمون و دغدغهای انتزاعی و کامالً ذهنی را با استفاده از
فرایندهای مادّی و فیزیکی زبان به صورت محسوس برای مخاطب بیان میکند و با ذکر دغدغه-
های روزمرّة زندگی امروزی ،سعی دارد ذهن مخاطب را به دغدغهای کالن و جدّیتر معطوف
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کند که احتماالً به دلیل اشتغال ذهنش به امور جاری ،از آن غافل است .مشهور پروین دخت،
محمد فقیری( ،)1830در مقالة «بررسی انواع فرآیندهای نقش اندیشگانی در غزلیات سعدی» به
بررسی دنیای تجربی سعدی در غزلیاتش با استفاده از متغیرهای نقش اندیشگانی پرداختهاند تا از
طریق فرایندهای نقش اندیشگانی میزان ذهنی یا عینی بودن غزلیات را مشخص کنند .ضرورت
انجام این پژوهش نیز فعل شناسی غزلیات سعدی و تشخیص و تعیین انواع آن بر اساس نقش و
معنی بوده که یافتههای تحقیق نیز نشان میدهد که فرایندهای اصلی مادی ،ذهنی ،رابطهای بوده و
فرایندهای فرعی رفتاری ،بیانی و وجودی میباشد که میتوان استنباط کرد رفتارها ،کنشها و
حرکات بیشتر مورد توجه بوده است .معصومه امیرخانلو( ،)1830در مقالة «سبکشناسی غزلیات
حافظ بر اساس فعل ،رویکرد نقشگرا» به بررسی صد غزل حافظ در چارچوب دستور نقشگرای
هالیدی پرداختهاند و به این نتایج دست یافتهاند که حافظ در غزلهای عاشقانه و قلندرانة خویش،
از فرآیندهای مادی که بر بیان دنیای بیرون داللت دارد ،بیشتر از سایر فرآیندها بهره برده است و
یا فرآیندهای کالمی در غزلهایی با فضای مناظرهگونه و روایی ،در کنار سایر عناصر روایت به
کار رفتهاند.
 -2بررسی و تحلیل داستان «پادشاه و کنیزک» بر مبنای رویکرد هالیدی
در قـرن بیسـتم زبانشناسی به خاطر روی آوردنش به سوی مطالعات نظاممند و دارای طرح و
اسـلوب ،بسیار مورد توجه قرار گرفت که در میان نظریهپردازان این عرصه ،آراء افرادی نظیـر
سوسـور ،یاکوبسـن ،چامسـکی و هالیدی از اهمیت بسیاری برخوردار است .از این رو در این
پژوهش نیز اساس کار ما بررسی فرآیندهای اندیشگانی در داستان«پادشاه و کنیزک» مولوی بر
اساس دستور نقشگرای هالیدی است؛ زیرا در میان نظریههای مختلف زبانشناسی ،نظریة هالیدی
از جامعیت برخوردار اسـت و در کنار مباحث نظری ،کامالً کاربردی و در متون ،قابل بررسی و
ارزیابی است .مقدار زیادی از تجربة روزانة ما به وسیلة اعمال ،رویدادها ،تفکرات و تصورات ما
شکل میگیرند و تعریف میشوند و نظام زبان این نقش مهم را بر عهده دارد که اعمال و اقدامات
گوناگون جهان را منعکس کند .بدین معنی که زبان قابلیت بازنمایی اعمال ،گفتار و تفکرات ما را
دارد« .انسان به لحاظ زیستی محکوم به درک انسانی است و در تمامی آفرینشهای خود قادر
است از دو فرآیند انتخاب و ترکیب بر پایة واقعیتهای جهان اطرافش بهره بگیرد».
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(صفوی )17 :1833،هالیدی در دستور نقشگرای نظاممند این نقش زبان را به فرانقش اندیشگانی
و در ذیل آن به فرانقش تجربی محوّل میکند .بنابراین در دستور نقشگرا فرانقش تجربی با ارائة
الگوهای تجربه در متون گفتاری و نوشتاری این نقش زبان را بر عهده دارد .تجربة انسان از هستی
به صورت پراکنده و پارهپاره صورت میگیرد .این مرحله تقطیع نام دارد .سپس در مرحله
کدگذاری ،تجربهها در قالب نشانههای زبانی کدگذاری میشوند( .لیچ و شورت)3 :1331،
بنابراین دستور هالیدی دارای الگوی نظاممندی است که بر اساس آن میتوان به دنیای تجربی و
جهان زندگی انسان با استفاده از متغیرهای نقش اندیشگانی که در قالب فعل نمود مییابند ،دست
یافت« .فعلشناسی پایه شناخت هر جمله است؛ زیرا که ستون اصلی جمله محسوب گردیده و
بیانگر سبک و صدای ذهن یک نویسنده است( ».مشهور ،فقیری )117 :1830 ،نقش اندیشگانی
تجربة یک فرد از جهان هستی و دستور تجربی یک اثر را نشان میدهد «از آنجا که در چارچوب
نقشگرایی ،الگوهای تجربه در قالب افعال و فرآیندها از طریق فرانقش تجربی امکانپذیر میشود،
می توان با بررسی انواع فعل و فرآیندها ،بسامد وقوع آن در داستان ،از تجارب ،تفکرات و دنیای
درون نویسنده آگاه شد .این فرانقش نشانگر و شاخص مهمی برای سبک در گفتمان روایت
محسوب می شود ،چرا که بر مفهوم سبک به عنوان یک انتخاب و گزینه از میان گزینههای بالقوة
دیگر که در نظام زبان موجود است ،تأکید میکند .در واقع انتخاب گزینه در نظام زبان مبتنی بر
انگیزههایی است که گوینده و نویسنده دارند و مجموعة این گزینشها متونی را خواهد ساخت
که به طور متفاوتی سازماندهی و تفسیر میشوند( .سیمپسون )00 :0220،فرآیندهای اندیشگانی
در دستور نقشگرای هالیدی به شش دسته تقسیم میشود:
فرآیند مادی ( :)material processهر گونه اعمال فیزیکی که بر انجام دادن کاری یا رخداد
واقعهای داللت داشته باشد ،فرآیند مادی محسوب میشود؛ افعالی چون :رفتن ،ساختن ،آمدن،
نوشتن از این فرآیندند ).هالیدی و متیسن)022-173 :0220 ،
فرآیند ذهنی ( :)mental processفرآیندی است که بر احساس ،ادراک و اندیشه داللت دارد.
در این فرآیند دو شرکتکننده نقش دارند« :مُدرِک» ( )sensorو «پدیده» ()phenomenon؛
مُدرِک ،موجود باشعوری است که امری را درک میکند ،احساس میکند یا دربارة آن میاندیشد و
عنصری که مورد احساس ،درک و اندیشه قهرار میگیرد ،پدیده نام دارد؛ افعالی چون دانستن،
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دریافتن ،ترسیدن ،تصمیم گرفتن ،دوست داشتن ،اعتقاد داشتن و درک کردن از فرآیندهای ذهنی-
اند( .هالیدی)110-121 :1838،
فرآیند رابطهای ( :)relational processدر این فرآیند از چگونگی اشیاء و پدیدهها و نیز از
روابط بین آنها سخن گفته میشود؛ برای مثال ،نسبت دادن ویژگی یا داشتن حالتی به کسی یا
چیزی با فرآیند رابطهای بیان میشود .اینگونه فرآیندها ،اغلب با افعالی چون بودن ،به نظر
رسیدن ،شدن و داشتن همراه هستند( .همان)103-110 :
فرآیند رفتاری ( :)behavioural processهر نوع رفتار جسمی و روانی انسان یا هر موجود
جاندار دیگر ،مرتبط با فرآیند رفتاری است .این فرآیند دارای یک مشارک به نام رفتارگر
( )behaverاست( .هالیدی و متیسن)003 :0220،
فرآیند کالمی ( :)verbal processهمانگونه که از نامش پیداست ،عبارت از هر نوع کنشی
است که از نوع گفتن باشد؛ افعال گفتن ،توضیح دادن ،پرسیدن و دستور دادن دارای فرآیند کالمی-
اند( .همان)005،
فرآیند وجودی ( :)existential processبه فرآیندی اطالق میشود که دربارة بودن یا نبودن
چیزی یا کسی و یا پدیدهای سخن میگوید .افعال به کار رفته در این نوع فرآیند :بودن ،ظاهر شدن
و وجود داشتن است( .همان)051 :
با توجه به معناگرا بودن مولوی ،برای تحلیل شعر وی از میان نظریههای زبانشناسـی ،نظریة
نقشگرای سازگانی هالیدی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا در دیدگاه موالنا معنا از اهمیت
بیشتری برخوردار است .در کل مفهوم و معنا در نگاه او در سه فرانقش اصلی تجلی مییابد .از
این رو یاری گـرفتن از نظریـة هالیدی باعث میشود تا خواننده با نقشهای اجتماعی زبان
مولوی بهتر آشنا شود و تجـارب درونـی و بیرونی او را دقیقتر دریابد و احساسات او را نسبت
به دیگر پدیدهها و افراد شناسایی کند .مولوی با بهرهگیری از زبان ،بافت و زمینة خاصی در
داستان «پادشاه و کنیزک» ایجاد کرده ،که نقش و تأثیر آن را در طرز تلقی و برخورد با اجتماع
نشان میدهد .بنابراین میتوان از صورت و شکل سخن او به معنای اجتماعی و بینافردی مورد
نظر وی دست یافت و بـه کاربردهـای زبـانی و نقشهای معنایی زبان وی آگاهی یافت .با بهره-
گیری از ایـن نظریـه ،تحلیـل مفـاهیم شـعر مولوی ،از سطح جمله و روابط محدود کلمات بـه
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ارتبـاط آن بـا فـرامتن و بـافت و زمینة سـخن وی منتهی میشود .همچنـین از ایـن راه مـیتـوان
بـه نگرشهای خاص مولوی و شناخت ذهـن و نیـات او در بکارگیری هدفمند زبان دست
یافت .برحسب بسامد فرآیندها نیز ،میتوان زمینـههـای گـرایش مـادی ،ذهنـی ،و یا رابطهای و ...
را در داستان «پادشاه و کنیزک» بررسی کرد .چنان که دیده میشود ،مولوی با بکارگیری شخصیت
کنیزک در داستان و دوری او از زرگر ،به جدایی انسان از عالم غیب میپردازد .کنیزک به دنبال
همراه و همدلی است که شرح ایـن جـدایی را بـا او در میـان بگذارد .در نظر مولوی هر چیزی
مشتاق بازگشت به اصل و مبدأ خویش است:
هرکسی کو دور ماند از اصل خویش

بازجوید روزگار وصل خویش (مولوی)13 :1831،

از این روسـت که شاعر از زبان کنیزک شکوه و نالههای خود را سر میدهد؛ اما فرد کـاملی
که بـا ایـن سخنان آشنا باشد ،پیدا نمیکند .راز این شکوه و ناله را با ابـزار و اعضـای ظـاهری
نمـیتـوان دریافت ،تنها عشق میتواند مفسر و دریافت کنندة این اسرار باشد؛ زیرا عشـق،
سلسـلهجنبـان هستی است .کنیزک در این داستان نماد عاشقان هجران دیده است که در نهایت
انسان پخته و کاملی که همان پزشک حاذق است ،میبیند و احوال خـود را بـا او در میـان می-
نهد .مولوی در شعر «پادشاه و کنیزک» به مهمترین مسألة انسان یعنی ،مبدأ و مقصد اصلی وی
توجه میکند ،امری که دغدغهی بشر در تمام اعصار بوده و هر کسی آن را به نوعی تفسیر کرده
است .پیش از آن که به بررسی اجزای داستان «پادشاه و کنیزک» و تبیین تفکرات مولـوی در ایـن
ابیـات پرداخته شود ،الزم است مطالبی دربارهی دیدگاه هالیدی شرح داده شود:
زبانشناسی نقشگرای سازگانی ( (Systemic Functional Linguisticsو از جمله نظریة
هالیدی در تحلیل و نشان دادن دقایق متون ادبی از اهمیت خاصی برخوردار اسـت .هالیدی
رویکـرد خـود را نقشگرایی میداند؛ «زیرا معتقد است که آرای او پیرامون زبان بیشتر به نقش
عناصر زبانی تأکید دارد تا بر صورت آنها» (آقاگلزاده )0 :1830،بنـابراین ،نظریـة هالیدی مبتنـی
بـر روشهـا و دستاوردهای علمی زبان است .در کل زبانشناسی نقشگرا به ارتباط زبان و زمینه-
های اجتماعی آن توجه میکند و به سوی مطالعة بافت ،نقش و معنای اجتمـاعی زبـان گـرایش
دارد ،از این رو بررسـی زبـان در سطــح کاربردی آن یکی از اهداف اساسی زبانشنـاسی
نقشگرای نظاممند هالیدی است؛ زیرا معنای هر سخن ،در بافت و موقعیتی که به کار میرود ،بهتر
شـناخته مـیشـود« .معنا همیشه با بافتی که در آن به کار میرود ،نظام مییابد و بافـت ،محـدود
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کننـدة دامنـة معنای انتخاب شده است؛ یعنی بافت موقعیتی و بافت فرهنگی میتواند به تولیـد
معنـای زبـان کمک کند و آن را محدود کرده یا گسترش دهد .مفهوم معنا در نظریة هالیدی در
سـه فـرانقش تجلی مییابد :فـرانقـش اندیشـگانی) ،)Ideational Metafunctionفـرانقش
بینافردی(  (Interpersonal Metafunctionو فرانقش متنی )( .)Textual Metafunctionر.ک
هالیدی ( )03 :1838،مفهوم معنا در نظریة هالیدی شامل سه فرانقش اندیشگانی ،بینافردی و متنی
است که فالر این تقسیمبندی سه گانه را شامل «کارکرد انگاره سـاختی ،بین فردی ،و متنی» می-
داند( .فالر)10 :1837،
در فرانقش اندیشگانی یا انگاره ساختی ،بازنمـایی درک و تجربـة مـا از جهـان در کانون
توجه قرار دارد« .کارکرد انگاره ساختی در نقـد زبـانشناسـانه ،مفهـومی اسـت محـوری .تجربه
افراد و جوامع حول و حوش آنان در زبانی که به صورت مجموعههای انگارهها بـه کـار میبرند،
به رمز درمیآید و کارکرد انگاره ساختی همزمان با تغییر انگارههـای مسـلط بـر آنـان دگرگون
میشود .ساختار زبان با کارکرد انگاره سـاختیاش ،تجربـة گوینـده از واقعیـت را بـه وجود می-
آورد( ».همان)03 :
فرانقش بینافردی دربرگیرندهی روابط ارتباطی گوینده با دیگران است؛ به عبارت دیگر در
فرانقش بینافردی به ارتباط و پیوند زبـانی گوینـده و شـنونده پرداخته میشود« .بخشی از متن
داللت بر کنش متقابل افراد درگیر در صحنة ارتباط زبانی دارد .در اینجا معنی همچون شکلی از
کنش مطرح میشود و طی آن ،گوینده یا نویسـنده بـه کمـک زبان ،عملی را نسبت به شنونده یا
خواننده صورت میدهد( ».مهاجر و نبوی )7 :1871،در فرانقش متنی نیز بین گفتهها و نوشتهها و
دنیای واقعی و ساختهای زبانی ارتباط ایجاد میشود« .کارکرد متنی مربوط است به جامعیت و
شکل واحد ارتباطی – که میتواند متن گفتهای باشد-در زمینة موقعیتی آن( ».فالر)03 :1837،
 -2-1فرآیندهای شعر «پادشاه و کنیزک»
در ادامة مباحث ،به بررسی فرآیندهای ششگانة اندیشگانی در شعر «پادشاه و کنیزک» پرداخته
میشود .مولـوی در این شعر هم به امور محسوس ،مادی ،فردی و اجتماعی توجـه دارد و هـم بـه
امـور روحـانی و غیبی .بنابراین برای تحلیل این سطوح ،با بهـرهگیری از فرآیندهای ششگانة
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اندیشگانی هالیدی الگویی نظاممند ،از یافتههای این متن در تمام جوانـب مادی ،ذهنی و  ...ترسیم
میشود .در فرانقش اندیشگانی ،فرایندها مناسب با نوع افعال و کاربرد آن در متن متمایز میشوند.
)1فرایندهای مادی ( :)Material processاین فرایندها میتوانند در جواب سؤاالتی ماننـد چه
اتفاقی افتاد؟ یا چه کرد؟ و  ...بیان شوند ،از سوی دیگر ،ایـن فراینـدها بـرای همراهـی بـا شرکت
کنندگان به وسیله (یعنی موجود ثأثیرپذیرفته که پذیرنده نامیده مـیشـود) نیاز دارند .همانبازان
دیگر این فرایند عبارتند از :کنشگر (موجود انسانی یا شـبه انسـانی کـه از روی عمـد عمل می-
کند)؛ نیرو یا کنشگر غیرجاندار؛ ابزار که تحت کنتـرل یـک کنشـگر اسـت؛ بهـرهور و دریافت
کننده .از مجموع  033فرآیند در داستان پادشاه و کنیزک  %80مادیاند .این فرآیند در این داستان
بسامد باالیی دارد .از آنجا که در این داستان سخن از یک قصة رمزی و جهان مهآلود و نمادین
است ،کاربرد فراوان فرآیند مادی باعث شده تا داستان برای مخاطب قابل درک باشد .از اینرو
موالنا با ارائة تصویرهایی از جهان سعی در عینی و ملموس کردن پدیدهها با آوردن تمثیلهایی
برای بیان مفاهیم ذهنیاش نموده است .به عنوان نمونه افعال میلرزد ،کشد ،میبلرزد ،شکست،
بجوشد و برسرآرد که در تمثیلهای موالنا به کار رفته و در زیر به عنوان نمونه ذکر شده است،
افعالی مادی هستند که برای بیان عینی و ملموس کردن مفاهیم عرفانی بکار رفته است:
بـچــه میلــرزد از آن نیــش حجـــام

مــادر مشـفــق در آن دم

شادکـــام

(مولوی)122 :1331،
آن کسی را کش چنیــن شاهـی کشــد

سوی بخت و بهترین جـاهــی کشـــد (همان)121 :

مـیبـلـرزد عـــرش از مــــدح شـقــی

بدگمـــان گـــردد ز مـدحـــش متّـقــی (همان)

گر خَضَر در بحر ،کشتی را شکست

صد درستی در شکست خِضر هست (همان)121 :

بهـر آن اسـت امتـحــان نیـک و بـــد

تـا بـجـوشـد ،بـر سـر آرد زر ،زَبَــد (همان)113 :

 )0فرایندهای ذهنی ( :(Mental processاین فرایند با فرایند مادی متفاوت اسـت و بیشـتر به
جنبههای ذهنی ،احساسی و شناختی توجه دارد« .فرآیند ذهنی در بردارندة واکنشهای ذهنی
(دوست داشتن ،ترسیدن) ،افعال حسی (دیدن ،شنیدن) و شناخت (فکر کردن و اعتقاد داشـتن)
هستند» (توالن )133 :1833،این افعال ،یک حسگر یا مُدرِک انسانی یا غیر انسانی دارد و یک
چیزی که به ادراک ،احساس یا اندیشه در میآید که پدیده خوانده میشود .کنشگر این فرایند
ممکن است نه فقط حسگر ،بلکه فعال و درگیر باشد .در واقع در این فرایند چیزی فرافکنی
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میشـود  .کاربرد این فرآیند به جهان خودآگاهی تعلق دارد و نشان از آن دارد که مولوی از آنجا
که به این جهان خودآگاهی نزدیک بوده؛ اما سعی کرده است با کاربرد فراوان فرآیند مادی در
القای بهتر معنا در ذهن ،این جهان را برای خواننده عینی و ملموس سازد .از این رو موالنا در این
شعر بیش از آنکه مستقیماً درباره ابراز عالقهها و عشق پادشاه به کنیزک بپردازد ،به توصیفهایی
درباره این عشاق و ویژگیهای آنها پرداخته است .به طوری که خواننده آنها را در مقابل خود
میبیند« .موالنا با روش غیرمستقیم و تصویری و از طریق عمل و کردار در کنار توصیف و گفتگو،
حضور شخصیتها را در صحنهی حکایت ملموس و عینی به تصویر میکشد و به خواننده
فرصت شناخت و قضاوت میدهد( ».بارانی ،محمودی )10 :1831،به بیان دیگر غیرمادی بودن
پدیدهها در این داستان در مرکز توجه موالنا نبوده؛ بلکه هدف وی در این داستان ملموس و عینی
کردن پدیدهها بوده تا راه را در درک موضوع برای خواننده هموار کند % 11/20 .از فرایندهای
داستان پادشاه و کنیزک از این نوع است که با افعال دیدن ،فهم کرن ،نمودن ،دانستن ،شنیدن و
یافتن بیـان شـده اسـت .مانند نمونههای زیر:
یک کنیزک دیـد شـه بر شاهــراه

شـد غـالم آن کنـیـزک جان شــاه (مولوی)22 :1331،

جمله گفتندش که جانبازی کنیــم

فهم گرد آریـم و انبـــازی کنـیـم (همان)23 :

کای کمینه بخششت ،ملک جهان

من چه گویم چون تو میدانی نهان (همان)22 :

لیک گفتی :گرچه میدانـم سـرت

زود هم پیـــدا کنـــش بر ظاهـــرت (همان)

آن خیالی که شه اندر خواب دیـد

در رخ مـهمــان همـــی آمد پدیـــ (همان)11 :

کمبود این فرایند نشانگر آن است که مولوی چنان در حـس و حـال شـناخت و معرفـت وارد
شده که به جای بیان کردن آنها ،در عمل این فرایند را تجربه میکند ،او در ایـن حالـت مجالی
برای امور حسی و شناختی نمیبیند و سکوت میکند.
 )8فرایندهای کالمی ( :(Verbal processدر این فرآیند سخن گفتن و ارتباط کالمی مورد
توجه قرار میگیرد« .فرایندهای کالمی فرایندهای گفتن یا صحبت کردن در معنای کلی آننـد و
شرکت کنندگان آن عبارتند از گوینده ،گفته و مخاطب» (توالن % 10/21 .)022 :1833،از
فراینـدهای داستان پادشاه و کنیزک از ایـن نوعند .مولوی از این فرایند نیز برای بیان مقصودش
استفاده کـرده اسـت ،او بـا افعـال :بگفت ،زبان بگشاد ،پرسیدن گرفت ،بخواند و قصه کرد نشان
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مـیدهـد کـه در غالـب مـوارد ،بیان کننده ،خود مولوی نیست ،بلکه این شاه ،پزشکان ،خداوند و
 ...اسـت که سـخن مـیگویند و مولـوی ساکت و خاموش است .در زیر مواردی که در آنها
فرآیندهای کالمی ذکر شده آورده میشود:
چون به خویش آمد ز غرقاب فنــا

خوش زبان بگشاد در مدح و دعا (مولوی)27 :1331،

لیک گفتی :گرچه میدانم ســـــرت

زود هم پیــدا کنـــش بــر ظاهـــرت (همان)22 :

گفت ای شه مژده حاجاتت رواست

گـر غریبـی آیـــدت فــردا ز ماســت (همان)21 :

دست و پیشانیش بوسیـدن گرفـــت

از مقـــام و راه پـرسیـــدن گـرفـــت (همان)12 :

قصه رنجـور و رنجــوری بخوانــد

بعد از آن در پیش رنجورش نشانـد (همان)13 :

شهر شهر و خانه خانه قصه کــرد

(همان)111:

نه رگش جنبید و نه رخ گشت زرد

)0فرایندهای رفتاری ) :(Behavioral processاین فرایند حد واسـط فراینـدهای مـادی و
ذهنی است و بر بروز رفتار و کنشهای انسانی داللت دارد« .فرایندهای مربوط به فعالیـتهـای
انسانی خودجوش یا کنترل نشدهای هستند که میتوانند درونی یا بیرونی باشند .آنها شکل
جسمانی و مادی دو فرایند اصلی دیگر کالمی یا ذهنی هستند( ».توالن )021: 1833،مانند نگاه
کردن ،گـوش دادن ،لبخند زدن ،داد زدن و  . ...این فرایند یک شرکت کننده رفتارگر انسانی دارد
و مابین فرایندهای مادی و ذهنی قرار میگیرد .فرآیند رفتاری و وجودی در داستان پادشاه و
کنیزک کمترین کاربرد را دارد .فرایند رفتاری  % 3/3فرایندها را تشکیل میدهد که نشان میدهد
مولوی در داستان پادشاه و کنیزک چنـدان بـه بـروز ظـاهری رفتار و اعمال توجه ندارد و چنان
غرق معناست که به رفتار و کنشهای انسانی بیتوجه اسـت ،از طرف دیگر فرایندهای رفتاری به
کار رفته در داستان پادشاه و کنیزک بر عملکردی انفعالی تأکیـد دارنـد تـا رفتـار و کـرداری
فعاالنه .در زیر نمونههایی ذکر میشود:
جمله گفتندش که جانبــــازی کنیـم

فهم گرد آریم و انبــازی کنیـــم (مولوی)23 :1331،
(همان)22 :

چون برآورد از میان جـان خروش

اندر آمد بحر بخشایش به جوش

باز عیسی چون شفاعـت کرد حـق

خوان فرستاد و غنیمت بر طبق

بـاز گستــاخـــان ادب بگــذاشتنـــد

چون گدایـان زلّـهها برداشتنـــد

البه کرده عیسی ایشان را که این

دائم است و کم نگردد از زمیـن

(همان)11 :
(همان)10 :
(همان)

 )5فرایندهای رابطهای) :(Relational processدر این فرآیند از چگونگی اشیاء و روابط بین آنها
سخن گفته میشود «این فرایندها مربوط به توصیف یا شناساییاند و متضمن وجود فعلهای

بررسی و تحلیل فرآیندهای اندیشگانی در داستان «پادشاه و کنیزک» سرودة مولوی بر مبنای دستور نقش¬گرای هالیدی | 422
The Study and Analysis of Ideational Metafunction in the Story of "King and Slave Girl " Composed by Molavi Based on
Halliday's Systemic Functional Grammar

فشرده یا فعلهایی هستند که روابط موقعیتی یا ملکی دارند و فعـل معمـول در آنهـا بـودن
اسـت« (توالن % 01/8 )020 :1833،از فرایندهای داستان پادشاه و کنیزک از این نوع هستند که
بسامد باال ،نشانگر توجه ویژه مولـوی به تبیین و توصیف مطلب از راه این فرایند است.
هر چه بر تو آید از ظلمـات و غــم

آن ز بیباکی و گستاخی است هم(مولوی)17 :1331،

هر که بیباکـی کند در راه دوســت

رهزن مــردان شــد و نامــرد اوسـت (همان)

از ادب پر نور گشته است این فلک

وز ادب معصوم و پــاک آمد ملــک

(همان)

دیــد از زاریش کــو زار دلســت

تن خوشسـت و او گرفتــار دلســت (همان)31 :

 )1فرآیند وجودی ( :)existential processدر ایـن فراینـد بیشـتر بـر بـودن و هسـتی
رویدادها تأکید میشود« .این فرآیند از هستی یا نیستی پدیدهای سخن میگوید .مشارک این
فرآیند که از هستی یا نیستی او سخن میرود موجود نامیده میشود( ».مهاجر )81 :1871،این
فرآیند در شعر پادشاه و کنیزک کمترین کاربرد را دارد و  % 1/5از کل فرآیندها را تشکیل میدهد.
بسامد بسیار پایین این فرآیند در این شعر نشاندهندة آن است که هدف موالنا از بیان این داستان
اثبات پدیدهها نبوده است که نمونههایی از آن در شعر مولوی در زیر ذکر میشود:
گر خَضَر در بحر ،کشتی را شکست

صد درستی در شکست خضرهست (همان)121 :

بهر آن است این ریاضت وین جفــا

تــا بــرآرد کـــوره از نقـــره جُفـــا (همان)113 :

تا بماند جانت خنـــدان تــا ابــد

همچـو جـان پــاک احمــــد با احـد (همان)111 :

عشق آن زنده گزین کـو باقیـســت

کز شــراب جـانفزایــت ساقیـســت (همان)110 :

جدول ( )1تعداد و درصد فرآیندها در داستان پادشاه و کنیزک مثنوی
نوع فرآیند

درصد

تعداد

فرآیند مادی

117

80/1

فرآیند رابطهای

103

01/8

فرآیند بیانی

53

10/21

فرآیند ذهنی

50

11/20

فرآیند رفتاری

03

3/3

فرآیند وجودی

80

1/5

تعداد کل

033

122
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با مراجعه به جدول ( )1درمییابیم که کاربرد فراوان فرایند مادی نسبت به فرایند رابطهای
نشان میدهد که در ایـن شـعر ،شـاعر قصـد بیان مفاهیم ذهنی خود با استفاده از اتفاقات
محسوس و شرح ما وقـع بیرونـی را دارد .از این رو فضـای شـعر در صـدد نشـان دادن عملکرد
ظاهری و مادی برای بیان مفهوم ذهنی مورد نظر شاعر است .کاربرد فرایند رابطهای نشان دهندة
توصـیف و شناساندن و اسناد دادن است که با ساختار بیان درونی شاعر و توجه به احساسـات و
عواطـف او همسویی دارد که به توصیف و شناسایی موضوع بیشتر توجه میشود و اوصاف و
نسبتها را میان همانبـازان نشـان میدهد .فرایند کالمی نیز در این شعر با فرایند رابطهای و بیان
اوصـاف درونی شاعر و ایجاد ارتباط با مخاطب گره میخورد.

 -3نتیجه
با استفاده از متغیرهای نقش اندیشگانی بر اساس دستور نقشگرای هالیدی که در قالب فعل
نمود مییابند ،میتوان به دنیای تجربی و جهان زندگی شاعر در داستان «پادشاه و کنیزک»
دست یافت که ما نیز با ارائة آمار این فرآیندهای ششگانه به چنین مقولهای دست یافتهایم .از
مجموع  033فرآیند در این داستان  %80مادیاند .موالنا با کاربرد فراوان فرآیند مادی در
داستان پادشاه و کنیزک که داستانی مبهم و رمزآلود است ،باعث شده تا داستان برای مخاطب
قابل درک باشد .زیرا فرآیندهای مادی فرآیندهایی حسی هستند که در عینی و ملموس کردن
مفاهیم عرفانی در این داستان تأثیر بسزایی دارد .فرآیندهای ذهنی نیز  % 11/20از کل
فرایندهای داستان را تشکیل میدهد که بسامد پایین آن نسبت به فرایند مادی نشانگر آن است
که مولوی به جای بیان کردن آنها ،در عمل این فرایند را تجربه میکند % 10/21 .از فراینـدها
نیز کالمیاند کـه در غالـب مـوارد ،بیان کننده ،خود مولوی نیست ،زیرا هدف شاعر در این
داستان ایجاد ارتباط کالمـی میان افراد خاصی نیست .فرایند رفتاری  % 3/3فرایندها را تشکیل
میدهد و نشان میدهد که مولوی بـه بـروز ظـاهری رفتار و اعمال توجه ندارد % 01/8 .از
فرایندهای داستان پادشاه و کنیزک نیز فرآیندهای رابطهای هستند که بسامد باالی آن در این
داستان نشانگر توجه ویژه مولـوی به تبیین و توصیف مطلب است .فرآیند وجودی در شعر
پادشاه و کنیزک کمترین کاربرد را دارد و  % 1/5از کل فرآیندها را تشکیل میدهد که نشان-
دهندة آن است که هدف موالنا از بیان این داستان اثبات پدیدهها نبوده است .از این رو با

بررسی و تحلیل فرآیندهای اندیشگانی در داستان «پادشاه و کنیزک» سرودة مولوی بر مبنای دستور نقش¬گرای هالیدی | 422
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بررسی انواع فرآیندهای اندیشگانی به کار رفته در این شعر میتوان طرز فکر شاعر را آشکار
کرد و به نتایج تحلیلی خوبی دست یافت .در کل بسامد این فرآیندها در داستان پادشاه و
کنیزک نشان میدهد که مولوی با گرایش به فرایندهای مادی و رابطهای بر توصیف رویدادها و
ملموس کردن آنها ،اصرار دارد .او با ایـن کار سـعی دارد بـه توصـیف و شناسـایی موضوع
هجران و جدایی انسان و اینکه تنها عشق مفسر اسرار الهی است ،بپردازد .برخالف ظاهر که
تصور میشود ،مولوی در این بیتها بایـد بـه فرآینـدهای ذهنـی و رفتـاری بیشتر توجه کند،
او از این فرایندها نسبت به فرآیندهای مادی و رابطهای کمتر بهره گرفته است و دلیلش آن
است که فضـای حـاکم بر ابیات تنها به درونگرایی مولوی و شرح تجربة روحی و باطنی او
اختصاص ندارد ،از این روی است که وی در این بیتهـا بـه بیـان اغـراض شخصی و فردی
خود روی نیاورده و بهرهاش از فرایندهای ذهنی و رفتاری نسبت به فرآیند مادی و رابطهای
کم بسامد و کم رنگ است .از سوی دیگر حیرت و تردید حاکم بر فضای ابیات ،مانع توجه
مولوی به فراینـدهای ذهنـی و رفتاری شده است .در اینجا دیگر من مولوی سخن نمیگوید،
بلکه من دیگری از جمله پادشاه و پزشک حاذق پیشبرنده کالم و موضوع است و حواس و
کردارهای شخصی شاعر در این جا ،جایگاه چندانی ندارد .از طرفی به ضرورت موضوع و
فضای روحی حاکم بر داستان پادشاه و کنیزک ،فرایند کالمی نیز بسیار مورد توجه مولوی
بوده؛ زیرا موقعیتی برای سخن گفتن و ارتباط کالمـی در پیشبرد مفاهیم مورد نظر شاعر
وجـود داشته و طرف خطاب وی کل بشر و انسان است ،نه فردی خاص.
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