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 گرا  شناسي نقش  با رويكرد زبان
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  چكيده
» فرانقش«شود   گرا مطرح مي  مند نقش  شناسي نظام  يكي از مباحث مهمي كه در زبان

يعنـي معنـاي    ،ها حول دو محور اساسـيِ معنـايي    زبان   ةدر اين رويكرد، هم. است
از سوي ديگر، فرانقشِ انديشگاني به . اند  شكل گرفته ،انديشگاني و معناي بينافردي

زبان تجربيات  در كاركرد تجربي، كاربرِِ. شود  منطقي تقسيم ميدو كاركرد تجربي و 
در جملـه،   ،محصـول ايـن كـاركرد   . كند ميدنياي بيرونِ خود را از طريق زبان بيان 

اي از جملـه اسـت و     اي از فرانقشِ انديشگاني و مشخصـه   گذرايي است كه مؤلّفه
 ،بنـابراين . رود  مـي انواع متفاوت فراينـدها در جملـه بـه كـار      كردنبراي مشخص 

گـراي هليـدي، رمزگـذاري      شناسـي نقـش    براساس زبان ،گذرايي كه اينباتوجه به 
 جا كه ارتباط تنگاتنگ ذهن و زبان بر  از آن ،چنين همتجربيات ما از فرايندهاست و 

با بررسي انواع فرايندهاي موجود در افعال و تعيـين   ،توان  مي ،پوشيده نيستكسي 
. آگاه شد ان آثار ادبيو دنياي درون صاحب افكاراز ها، تا حدودي   آنبسامد و تكرار 

 كوتـاه  هـاي   داسـتان  ضمن بررسي افعال موجود در حاضر، ةمقال به همين دليل، در
 انـواع  درصـد  و آماري، بسـامد  ـ  با اين رويكرد و با روش تحليلي ،سيمين دانشور

بـا تكيـه بـر ايـن      ،چنـين  همشده و    نشان داده ،به عنوان شاخصي سبكي ،فرايندها
 .مشخص شده است   نويسنده اين بسامدها، طرز تفكر و نگرش

گرا، فرانقش، گذرايي، داستان كوتاه، سيمين   مند نقش  شناسي نظام  زبان :ها  واژهكليد
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  مقدمه. 1
» انسان اسـت هاي ذهنِ   شناسي مطالعة علمي زبان براي فهم ويژگي  زبان«دانيم   مي كه چنان

اي از رفتـار انسـان، بنيـاد      بـه عنـوان جنبـه    ،در واقع، زبـان  ،و) 8: 1376مهاجر و نبوي، (
توان بـه برخـي     هر اثر مي زبانِِ ةهاي ذهن اوست؛ به طوري كه با مطالع  بسياري از فعاليت

 ـ  هليديويژه  بهاز سوي ديگر، هليدي و حسن، . هاي درونيِ صاحب اثر پي برد  از ويژگي
له تأكيـد دارنـد كـه زبـان بـا اجتمـاع       ئهميشه بر اين مس ـ  گرا  شناسي نقش  زبان گذار بنيان
، )process( شرحي از يك نوع فراينـد «به عنوان  ،تنگاتنگ دارد؛ به طوري كه معنا يارتباط

 شـود   در زبـان مطـرح مـي   » بيان يك فعاليت يا هر چيز ديگري از دنيـاي واقعـي بيرونـي   
)Halliday, 1985b: 18(. توان زبان را پل ارتباطي بين تفكرات و دنيـاي درون    بنابراين، مي

نيـز  ) 252: 1390(ان كـار  همزاده و   كه آقاگل  چنان. اش دانست  نويسنده با تجربيات بيروني
  كه بر اين باورند

تفكـرات،  هايي از ميان عناصر نظام زبان، اَعمـال،    با اعمال گزينش ،نويسنده در متن داستان
هـا،    اي از گـزينش   در اليه. كند   ميهاي داستان را منعكس   خود و شخصيت... احساسات و 

در واقع، تجلّي زباني شـدنِ فراينـدهاي مـادي،     ،فعل. سترو روبهنويسنده با انتخاب فعل 
با توجه به معناي مورد نظرش و انتقال آن به خواننده، فعلي  ،لذا نويسنده. است...  ذهني و

  . كند  از ميان افعال موجود در زبان انتخاب مي

   منــد ي نظــامگــرا  شناســي نقــش  زبــانرويكــرد در پــژوهش حاضــر، بــا توجــه بــه 
)Systemic Functional Linguistics( در كـاركرد تجربـي، كـاربرِ زبـان      ،مـدعي اسـت   كه

هـا و    به انديشـه  يابي دستبراي  ،كند ميطريق زبان بيان  از تجربيات خود از دنياي بيرونِ را
معاصر ايران، شـش داسـتان    ةدرونيات سيمين دانشور، به عنوان يكي از نويسندگان برجست

  . شده است   بررسي و تحليل ،به طور تصادفي، كوتاه او
اي كوتاه به زندگي و برخي از آثار سيمين   تحليل، الزم است اشاره بررسي و قبل از اين

  .ارائه دهيم گرا  مند نقش  شناسيِ نظام  زبان في ازتعري و سپس داشته باشيم دانشور
انجام نشده  پژوهشي با اين رويكرد در آثار سيمين دانشور تا كنون شايان يادآوري است

ـ    تنها مي اما از اين دست تحقيقات، .است انش بـا عنـوان   كـار  هـم زاده و  آقاگـل  ةتوان بـه مقال
شناسـي    زبان با كاربست ،كه كرداشاره  »گرا  رويكرد نقش: شناسي داستان بر اساس فعل  سبك«

هاي به كار رفته در چند داسـتان كوتـاه هـدايت و آل      گرا و بررسي انواع فعل  مند نقش  نظام
  .اند  هكرداحمد، طرز فكر اين دو نويسنده را بيان 
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  نگاهي به زندگي و آثار سيمين دانشور. 2
. اي اشـرافي متولـد شـد     و در خـانواده خورشيدي در شيراز  1300سال  سيمين دانشور در

ـ  ةبراي ادام ،تحصيالت عمومي در شيراز ةپس از گذراندن دور تهـران شـد    ةتحصيل روان
پس از پايان تحصيالتش . آمد  براي دختران، كاري غيرعادي به شمار مي آن دوران،در  ،كه

عـالوه بـر    ،شـور دان. شد دانشگاه تهران مشغول به كار زبان و ادبيات فارسي، در ةدر رشت
نخستين مجموعه داسـتان خـود را    1327وي در سال . پرداخت ميبه ترجمه نيز  ،تدريس
 ،خالقش زن بود كه اينبه علت  ،انتشار اين مجموعه. منتشر ساخت خاموش آتش با نام

 در. داشـت  ي آن روزگـار فكر روشنانعكاسي وسيع و خوشايند در مطبوعات و محافل 
دكتـرا از   ةيك سال بعد توانست با درجـ . جالل آل احمد آشنا شدهمين سال بود كه با 

دومين مجموعه داستاني خـود  ،  1340در سال  ،وي. شوددانشگاه تهران فارغ التحصيل 
اوج درخشـش دانشـور در    1348سـال  . به چاپ رساند بهشت چون يشهر را با عنوان

پس از درخشـش  . رسيد به اثبات سووشون داستان نويسي بود كه با انتشار رمان ةعرص
 كننـد يافتند كه وارد ميدان شده و آثار خود را ارائه جرئت او بود كه ديگر زنان نويسنده نيز 

  .)1378اربابي،  ؛1390فرد،  پناهي ←(
اصـلي سـيمين    ةهـا دغدغـ    هاي كوتاه و رمـان   هاي جامعه از وراي داستان  بيان واقعيت 
 سووشـون هايي چون   رمان«بر اين عقيده است كه ) 473: 1377(ميرعابديني  كه چنان. است

هـاي    هاي تـاريخي و سياسـي سـال     ي محمود ارتباط مستقيم با واقعيتها  همسايهدانشور و 
ــد؛ و نويسندگانشــان 1330- 1320 ــي ،دارن وضــعيت جامعــه و  ةواســط  در راه توصــيف ب
و در  .»انـد   ي كـرده تـر  بـيش تماعي، تالش بندي طبقات اجتماعي و گزارش حقايق اج  صف

  : نويسد  جايي ديگر مي
موضوع . چاپ كرده است) 1352- 56( الفبا جنگسيمين دانشور چند داستان كوتاه نيز در 

دهنـد، مسـائل     را تشكيل مي) 1358( كنم سالم كي به ةها، كه بخشي از مجموع  اين داستان
  .)479: همان( و اختناق حاكم بر جامعه است 1350 ةسياسي و اجتماعي ده

 ،كـه  كرداشاره » ساواكي«هايي از داستان كوتاه   توان به قسمت  مي ،در تأييد اين موضوع
  :اند  هاي داستاني منعكس شده  هاي تاريخي و سياسي از زبان شخصيت  برخي واقعيت ،در آن

 انقـالب  رهبـر  از كـه  هـم  سـارتر  پـل ژان  ... انورسـادات  پيش رود  مي رود؟  مي كجا شاه
 هـم  را ايـن . باهامـا  رود    مـي  بعـد . دانـم   مي مصر، رود  مي اول شاه... كرد حمايت اسالمي

  ).35: 1386 دانشور،( دانم  مي
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اگر موسيقي از  كه، بگوييد ايشان به و برسيد امام خدمت داريد قصد كه گفتيد برايم... 
 تلويزيـون  و راديو پيچ به دست كسي ديگر شود، حذف گروهي هاي  زندگي مردم و رسانه

 گردد  مي دست به دست و آيد  مي بيرون ها  صندوقخانه از قديمي هاي  صفحه و برد نخواهد
 مطربـي  و لعـب  و لهو از احتراز شرط به را موسيقي مشروعيت امام كه نگذشت چندي... 

  ).146- 145: همان( داشتند اعالم

بخشـي از  زنان هسـتند؛   تر بيشهاي وي نيز   هاي اصلي داستان  شخصيتاز سوي ديگر، 
 ،در واقع. كه دانشور خود متعلق بدان بوده واز اين حيث با دنيايشان كامال آشنا استجامعه 

داستاني تا به اين حد در ادبيات  ،پيش از او ،توجه به زنان و پرداختن به مسائل زندگي آنان
  .ايران سابقه نداشته است

 

 آن ةپيشينو  مند  گراي نظام  شناسي نقش  زبان. 3

بـه عنـوانِ واحـد بررسـي و تحليـلِ       )text( مـتن  ةبه اين سو، پديـد  ميالدي 60 ةاز ده
شناسيِ پايـانِ    رفته نقشي تعيين كننده در زبان رفتهشناختي مورد توجه قرار گرفت و   زبان
 ةدر نيمـ . نبـود بدون پيشـينه  شناسيِ جديد   البته اين مفهوم در زبان. بيستم ايفا كرد ةسد

 و به ويژه در آثار ويلهم متسـيوس  )Prague School( در مكتب پراگ ،نخست اين سده
)V. Mathesius( ،بررسي تجزيه و تحليل مورد هاي دقيق قرار گرفته بود  متن به عنوان واحد 
  .)9: 1376مهاجر و نبوي، (

دوم  ةدر نيم ،شناسي است  هاي زبان  كه از ديگر شاخه ،)pragmatics( كاربردشناسيِ زبان
معنـي   ةبـه مطالعـ   ،در چنـين رويكـردي  . هاي زباني شد  وارد قلمروي پژوهش ،قرن بيستم
تحليـل   چه آنميان صورت و نقش، يعني  ةرابط ةمطالع«تر،   به عبارت دقيق. شود  پرداخته مي

ها   كاربرد نشانه ةزبان است كه با عنوان مطالعشود، بخشي از كاربردشناسي   گفتمان ناميده مي
تـوان از محققـاني     كاربردشناسيِ زبان مي ةدر زمين .)Renkema, 1993: 21( »شود  معرفي مي

  .نام برد )P. Grice( و گرايس )J. Serle( ، سرل)J.L. Austin( ، آستيننمانند ياكوبس
گفتار  كنش« ةدر اين زمان، آستين و سپس سرل، نظري« )speech act(   را بنياد نهادنـد

خـود را پـي ريخـت     )cooperative principals( »زبـانيِ  اصـول مشـاركت  «و گـرايس  
)Leech, 1983: 79.(  

گـرايِ افـرادي     هايِ نقـش   ارچوبِ رهيافت كاربردشناسي به زبان بود كه نگرههدر چ
 مايكـل هليـدي  و  )Talmy Givon( ، تـالمي گيـوون  )Simon Dik( دايـك چون سيمون 
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)Michael Halliday (نيسـت   در كنارِ آرايِ اميل بِنـو  ،شكل گرفت و )Emile Benveniste(، 
گـرا را تشـكيل داد     شناسيِ نقش  زبان ةپيكر ،و ديگران )Andre' Martinet( آندره مارتينه

  .)11-10: 1376مهاجر و نبوي، (
بـه تحليـلِ    ،مايكل هليدي است ساخته و پرداختة كه، مند  نظام گراي  نقش يشناس  زبان

اي از روابط و ساختارهايي   شبكه چون همزبان را  و پردازد  اَشكالِ موجود زبان در جامعه مي
كند   ميها تأكيد   اين نگرش بر گوناگونيِ ميانِ زبان. كند  اند تعبير مي  تحقّق آن روابط ةكه نتيج

شـكل   )discourse( پندارد كه حول محـور مـتن يـا گفتمـان      و معناشناسي را بنيان زبان مي
 .گرفته است

  ؛ به طـوري شداز نظريات هليدي  متأثراي   شناسي به طور فزاينده  ، زبان60 ةدر طول ده
از نظـر  . گـرا درآمـد    شناسـي نقـش    زبان ةدر حوز» محور اصلي«كه اين نظريات به صورت  

امـا مـرتبط، نقشـي يـا      ،در سـه معنـاي متمـايز    منـد   نظـام  گـراي   نقش يشناس  زبانهليدي، 
گراست كه طوري طراحـي شـده اسـت كـه       اين نگره به اين معنا نقش )الف: گراست  نقش

كاربرد زبان را در بافت تبيين كند، كاربردي كه نظـام زبـان را شـكل داده     گونگي چهبتواند 
بلكه طبيعـي و   ،اري و قراردادي نيستدر نتيجه، از اين ديدگاه، نظام زبان نظامي اختي. است
تـوان بـا ارجـاع بـه       به طوري كه هر عنصري را در زبان مـي  ؛جامعه و انسان است ةپرورد
گـرا، بـه زبـان بـه       شناسي نقـش   در زبان ،جا كه از آن )ب. كاربرد زبان تبيين كرد گونگي چه

. نگرش برخـوردار اسـت  ي ويژه در اين گاه جايشود، معنا از   عنوان يك نظام نگريسته مي
خوانـده   )metafunction( »فـرانقش «اند و   هاي بنيادينِ معنا در زبان نقشي و كاركردي  بخش
بر اين باور است كه زبـان ابـزاري اسـت     مند  نظام گراي  نقش يشناس  زبانبنابراين، . شوند  مي

در نتيجه، زبان نهادي اجتماعي و . براي انتقال معني و برقراري ارتباط ميان افراد يك جامعه
با ارجاع به نقش آن در كل نظـام زبـان    ،هر عنصر زباني )ج. بخشي از نظام اجتماعي است

  در اين معنا،. شود  توضيح داده مي
 ،ها و غيـره   بندها، جمله، توري است كه تمامي واحدهاي يك زبانگرا دس  دستور زبان نقش

 چـه  آنبر اين اساس، هر زباني بـا  . كند  ها تعبير و تفسير مي  مند نقش  نظام ةپيكر چون همرا 
 “توانـد بگويـد، معنـي كنـد و انجـام دهـد        مـي ”كاربر زبان در تعامل با ديگر افراد جامعه 

  ).Halliday, 1978: 39-40( شود  بندي مي  نظام

اسـت كـه از طريـق    » هـا   نظام«اي از   تنيده درهم ةبه طور كلّي، در اين نگرش، زبان شبك
و اين معاني از طريق كرد تفسير و تعبير » معنا«به عنوان نظامي از  ها را آن توان  ها مي  گزينش
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هـا را انتخـاب     يـن گزينـه  وقتي كه كاربرانِ زبان ا. شوند  در زبان تشخيص داده مي» واژگان«
هليـدي  . شـود   توليـد مـي  » بافـت «آورند و اين متن در   ميپديد را » متن« ،كنند، در واقع  مي

  :در اين باره معتقد است) 10 :1989(

كه داراي دانست توان آن را زباني   ترين تعبير متن را توضيح دهيم، مي  اگر بخواهيم به ساده
 ،كه نقشي در بافت موقعيت داشته باشـد  ،نمونه از زبان زندهبر اين اساس، هر . نقش است

مهم در ارتباط با ماهيت متن اين است كه متن داراي هويـت معنـايي    ةنكت. يك متن است
بنـابراين،  . شـود شود تا قابل ارتبـاط    است و اين معنا در كلمات و جمالت رمزگذاري مي

 .ا در بافت استيكپارچگيِ موجود در متن ناشي از يكپارچگيِ معن

 ةدر واقـع، نگـرش او دربـار    ،د امـا كن  بنابراين، هليدي به كاربرد زبان در بافت تأكيد مي
   :مالينوسكي بر اين باور بود كه. از آراي مالينوسكي بود متأثربافت عمدتاً 

 ؛رود  اي است كه در آن به كار مي  جامعه ةبلكه وابست ،اي محصور به خود نيست  زبان پديده
ارتباط از  ها در صورتي ممكن است كه طرفينِ  كه ارتباط و فهم متقابل ميان انسان   طوري به

بنـابراين،  . هاي موقعيتي ناظر بـر كـنش كالمـي بـاخبر باشـند       مختصات فرهنگي و ويژگي
هاي فرهنگي هر جامعه و   مگر با در نظر گرفتن كامل چارچوب ،بررسي زبان ممكن نيست

  .)Halliday, 1973: 49-50(» هاي خاص موقعيت كاربرد كالم  ويژگي

وي معتقـد بـود   . نيز به همين موضوع پرداخت )J. R. Firth( پس از مالينوسكي، فرث
كاري است كه آن كالم در بافت  ،معناست و معنايِ كالم، در واقع ةشناسي مطالع  كار زبان«

تغيير كند معناي آن كـالم نيـز تغييـر خواهـد     كه بافت يك كالم   در صورتي ؛دهد  انجام مي
بنابراين، فرث براي توضيح معنـا از بافـت مـوقعيتي     ).Brown and Yule, 1983: 37( »كرد

  .گيرد  كمك مي
هايِ بسياري براي تبيين   شصت ميالدي به اين سو، تالش ةاز ده ،بينيم  طور كه مي  همان

هليدي  گراي  نقش يشناس  زبانو توضيح مفهوم بافت صورت گرفت؛ اما فقط در چارچوبِ 
در عينِ پـذيرشِ آراي مالينوسـكي و فـرث، بـراي      ،هليدي. بود كه اين مفهوم آشكارتر شد

گيـرد    ميبهره  )function( »نقش«از مفهوم  ،تر بيان كند  كه مفهوم بافت موقعيت را روشن  آن
هـايي نقشـي و     هاي واژگاني و ساختارهاي دسـتور زبـان گـزينش     تا نشان دهد كه گزينش

  .هاي بافت موقعيتي هستند  متناسب با ويژگي
در تعيين معناي  در واقع، .بافت زباني و بافت غيرزباني: به طور كلي، بافت دو نوع است

بافـت زبـاني    .گـذارد   تـأثير مـي  آن دو نوع بافت دخيل است و بر روي هر  واژگان در متن
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 طيمحـ تـوان بـدون در نظـر گـرفتن      ابد و ميي محيطي است كه يك جمله در آن تحقّق مي
بافت درون زباني را ) 60: 1382(كوروش صفوي  .افتي دستآن  يمعنا به ،زبانخارج از 

ر و در ادا    كند كه از طريق جمله  به نوعي مخزن اطالعاتي تشبيه مي ارتبـاط   ةمـ هاي زبـان پـ
  .شود  استفاده مي

ت يـا غيرزبـاني        در مقابـلِ بافـت زبـاني، بافـت موقعيـ )situational context or non-

linguistics (      غير زبـانيِ مـتن بـر مـتن دارد تأكيـد مـي كنـد   است كه بر تأثيري كه محيط .
به ارتباط و تعامـل   ،بينيم  مي )1985b ,1977 ,1974(در آثار متعدد او طوري كه    به ،هليدي

چـون  «ه و بـر ايـن بـاور اسـت كـه      كـرد بين بافت موقعيت، نظامِ زبان و خود متن تأكيد 
راحتـي   بـه ) گويندگان و شـنوندگان (كاربران يك زبان  ،بيني است  موقعيت كالم قابل پيش

هـاي مشـخص، وقـوع انـواع       در موقعيـت  ،به اين معني كـه . را بفهمند ديگر همتوانند   مي
ه اسـت كـه ايـن شـرايط     كرداو سه جنبه از موقعيت را ارائه » .رود  مشخص متن انتظار مي

كه اشـاره دارد بـه    )field of discourse( گفتمان ةزمين )الف: سازد  مند مي  محيطي را قاعده
اي كـه كـاربرانِ يـك زبـان در آن       يعني آن حـوزه  ،واقعاً در حال اتفاق افتادن است چه آن

 گفتمـان  عامالن )ب. تعامل آموزشي در يك محيط رسمي و سازماني الً،مث ؛شركت دارند
)tenor of discourse(، اشاره دارد به كساني كه در اين موقعيت گفتماني حضور دارنـد  كه .
كه در يك محيط آموزشي شركت دارند؛ چه اين معلـم نقـش   ... آموز و   معلم، دانش الً،مث

هاي طـوالني يـا     ها مربوط به مدت  آشنايي آن ةو چه سابق آموز داشته باشد  مافوق با دانش
كـه رقيـه    )social distance(» اجتمـاعي  ةفاصـل «همـان تعبيـر    ،به عبارتي. كوتاه قبل باشد

همـان   ،، در واقـع )mode of discourse( گفتمانةشـيو  )ج. بـرد   به كار مي )1973a( حسن
انـد كـه     هليدي و حسن نيز بر ايـن عقيـده   .شود  استفاده مي از آن زباني است كه در تعامل

توجه به بافت موقعيت يا بافت برون زبـاني در درك مـتن و تشـخيص هـدف توليـد آن      
  .)Renkema, 1993: 36( سزايي دارد بهاهميت 

 منـد   نظـام  گـراي   نقـش  يشناس  زباناز سوي ديگر، مبحث مهم ديگري كه هليدي در 
هايي نقشـي    هاي بنيادينِ معنا در زبان بخش  بخش. است» فرانقش«مبحث  كند  ميمطرح 

ها حول دو محور اساسيِ   زبان ةدر اصل، هم. شوند  ناميده مي» فرانقش«اند و   و كاركردي
شـكل   )interpersonal( و معناي بينـافردي  )ideational( معنايي يعني معناي انديشگاني

يعنـي درك   ،دين در نظام زبان دو هدف عـامِ كـاربرد زبـان   هاي بنيا  اين بخش. اند  گرفته
بخش مهم ديگـري نيـز ايـن دو    . دهند  را نشان مي ،محيط و تعامل با افراد در آن محيط
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بخـش انديشـگاني و    است كـه دو  )textual( كند و آن بخش متني  ي ميراه همبخش را 
  .زند  بينافردي را با بافت پيوند مي

تقسـيم   )logical( و منطقـي ) empirical( دو كـاركرد تجربـي   فرانقشِ انديشگاني به
در كـاركرد   ).Halliday, 1977: 177-179; Halliday and Hasan, 1976: 26( شـود   مـي 

ها را به طور منطقي به هم   منطقي، ارتباط منطقيِ درونِ  متن مورد نظر است كه جمله
اي است كه در   غيرمستقيم روابط منطقي گر بياندر اصل، اين كاركرد . سازد  مربوط مي

در كاركرد تجربي، كاربرِ زبان تجربيات دنياي بيرونِ خود . كاركرد تجربي وجود دارد
شرحي از يك نوع فرايند، بيـان  «در واقع، معنا به عنوان . كند ميرا از طريق زبان بيان 

 شـود   طـرح مـي  در زبـان م » يك فعاليت و يا هر چيز ديگري از دنياي واقعي بيرونـي 
)Halliday, 1985b: 18.( گذرايي«در جمله،  ،محصول اين كاركرد« )transitivity(  است

  . شود  كه در ادامه توضيح داده مي
ها   آن ةبه وسيل زبان كنندگان در يك گفتمان كه  فرانقش بينافردي مربوط است به شركت

و مـرتبط بـا    نـد آفري مـي كـه زبـان    ،اين فرانقش ارتباطات نقشي را. دهد  كاري را انجام مي
محصول اين فرانقش دستور زبان . دهنده  گر و پاسخ  پرسش الً،مث ؛كند  موقعيت است، بيان مي

  .است )modality( و وجهيت )mood( حالت
 ؛دو فرانقش انديشگاني و بينافردي است ةكنند كامل ،كه كه گفته شد  چنان ،فرانقش متني

اي است كه نه تنهـا يـك     فرانقشِ متني داراي امكانات بالقوه واسطةبه به اين معني كه زبان 
آفريند بلكه خودش را هم با بافت موقعيت و هم با متن قبلي و بعدي خود مرتبط   متن را مي

را بيافرينـد يـا   » مـتن «تواند يـك    با استفاده از اين كاركرد، كاربرِ زبان مي ،بنابراين. سازد  مي
از . به هم پيوند دهد ندديگر در يك گفتمان از نظر موقعيت مرتبط با يك كه متوني را كه  اين

متن قادر است كـه يـك مـتنِ منسـجم را از      ةاين كاركرد، شنونده يا خوانند اسوي ديگر، ب
ارتباط متن و بافت موقعيت از نظر . تشخيص دهد، غير متن ،اي اتفاقي از جمالت  مجموعه
  . ترسيم شده است 1 .3در جدول  )1985a: 26( هليدي

اي از   اي از فـرانقشِ انديشـگاني و مشخصـه     مؤلّفـه » گذرايي«ذكر شد،  تر پيش كه چنان
بـر  . رود  انواع متفاوت فرايندها در جملـه بـه كـار مـي     كردنجمله است كه براي مشخص 

گــذرايي در اصــل، رمزگــذاريِ « )Halliday and Hasan,1976: 21( اســاس نظــر هليــدي
فرايندها است و يا به روشي ديگر، گذرايي دستور زباني است برايِ فرايندها،  تجربيات ما از

 .»آيد  ها مي  آن راه همكنندگان در اين فرايندها و ديگر ملزوماتي كه به   شركت
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  )Halliday and Hasan, 1985: 26( ارتباط متن و بافت 1 .3 جدول
 :(situation)موقعيت 

  ويژگي بافت
 
  :)ةوسيلقابل تشخيص به (

  :متن
كاركردي نظام معنايي جزء  

 گفتمان ةزمين

  
  :معاني تجربي 

  ... گذرايي و
  :معاني بينافردي عامالن گفتمان

  نمايي   حالت، نقش
  :معاني متني وجهيت گفتمان

ساخت محتوايي، ساخت اطالعاتي 
  انسجامي  ارتباطاتو 

سـه نـوع فراينـد     )Halliday and Hasan,1976: 161( در ارتباط با گذراييِ فعل، هليدي
و سه نوع فرايند  )relational( و ربطي )mental( ، ذهني)material( هاي مادي  اصلي را با نام

معرفـي   )existential( و وجـودي  )verbal( ، لفظي)behavioral( هاي رفتاري  با نام را فرعي
  :شود  ها اشاره مي  اختصار به آن بهكند كه در ذيل   مي

هاي كنشي كه به انجام دادنِ كاري فيزيكي داللـت    مربوط است به فعاليت فرايند مادي
در ايـن نـوع فراينـد، ممكـن اسـت كـه يـك        ... . دارد؛ مانند خـوردن، گـرفتن، افتـادن و    

يـا   . »خـواهم آمـد   مـن «در » مـن «داشته باشيم؛ مانند » گر  كنش«اصلي با عنوان  ةكنند  شركت
ها را   من چراغ« در جملة» ها چراغ«و » من« داشته باشيم؛ مانند   كنندهممكن است دو شركت 

  . »هدف«ها   گر است و چراغ  كنش» من« جاكه در اين ،»كنم  خاموش مي
در اصل فرايندي است كه به امور ذهني، حسي و فكـري مربـوط اسـت؛     فرايند ذهني

در ايـن فراينـد،    ،اي كه  كننده شركت... .  مانند دوست داشتن، فكر كردن، خوشايند بودن و
به صورت  چه آنشود و   ناميده مي »گر  حس«دهد   فعاليت ذهني، حسي و فكري را انجام مي

مـن  «  ةدر جمل الً،مث. نام دارد» پديده«يا  »نمود«شود،   ذهني در اين فرايند درك يا حس مي
 »اشـتباه «و » فرايند ذهنـي « »متوجه شدم«، »گر  حس« »من« ةنقشِ كلم ،»متوجه اشتباهم شدم

  .)Hasan, 1985: 36( است» نمود يا پديده«
. در ارتبـاط اسـت  » ...داشـتن، بـه نظـر رسـيدن، بـودن و      شدن، «با افعال  فرايند ربطي

اسناد داده  چه آنشود و   ناميده مي» حامل«دهد   اي كه اين نوع فرايند را انجام مي  كننده شركت
يـا  » مـن غمگـين هسـتم   « ةدر جملـ » غمگـين « مـثالً، باشـد؛  » مسند«شود ممكن است   مي
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 ؛باشـد » مالكيـت «يا ممكـن اسـت   » خدا عشق است« ةدر جمل» عشق« ةدر كلم» ساني يك«
  .)ibid: 37( »من مدادهاي زيادي ندارم« ةدر جمل» مدادهاي زيادي«مانند 

و جسـماني اسـت، رفتارهـايي     كه در اصل حد وسط فرايندهاي فكري ،فرايند رفتاري
در ايـن نـوع   . گيرد  را در بر مي» ... تنفس كردن، آه كشيدن، لبخند زدن، گريه كردن و«نظير 
  .وجود دارد» رفتارگر«نده با نام كن شركتفقط يك  ،فرايند

 :نويسد  مي )ibid: 37( كه حسن  چنان. شود  را شامل مي» گفتن«هايي نظير   فعاليت فرايند لفظي

... . را در بر دارد؛ مانند گفتن، پرسيدن، اعالن كـردن، فريـاد زدن و   »گفتن«اين فرايند عمل 
شـود    گفتـه مـي   چه آنكننده و  گوينده و دريافت: ند ازا هاي اين فرايند عبارت  شركت كننده

  .شود  پردازي ناميده مي  و يا به طور كلي سخن ؛گزارش يا نقل قول

به طـور كلـي،   . در ارتباط استامري  »اتفاق افتادنِ«يا  »اشتنوجود د«با  فرايند وجودي
در  .شـود   اين فرايند محسوب مي هر فعلي كه معناي وجود داشتن را در بر داشته باشد جزء

معمـوالً   و شود  ناميده مي» موجود«شود   معناي وجود داشتن به آن داده مي چه آن اين فرايند،
 »خانه« ،موجود »او« ،»او در خانه بود« الً، در جملةمث ؛شركت دارد هم »عنصر محيطي«يك 

  . فرايند وجودي است »بود«عنصر محيطي و 
  

 هاي كوتاه سيمين دانشور  تحليل و بررسي داستان. 4
تجربيات و درونيات هر فـرد و   ةزبان اثر را آين مند  نظام گراي  نقش يشناس  زبانجا كه   از آن

هـا و    كسي از طريق زبان به بيـان تجـارب، انديشـه    ديگر، هربه عبارت  ،داند و  جامعه مي
پردازد؛ در پـژوهش پـيشِ     هاي جهان بيرون و درونش مي  هاي خويش از پديده  برداشت

به اين امر، شش داستان كوتاه سيمين دانشـور از مجموعـه داسـتان     يابي دسترو، براي 
: نـد از ا هـا عبـارت    ايـن داسـتان  . با اين رويكرد تحليل و بررسـي شـد  ) 1386( انتخاب

 »گشـايي   بخـت «، )38- 33( »سـاواكي «، )32- 29( »برو به چـاه بگـو  «، )28- 23( »انتخاب«
  ).152- 147( »روبوت سخنگو«، )146- 141( »دو نوع لبخند«، )42- 39(

گرا و بـر اسـاس     شناسي نقش  با رويكرد زبان ،ها  ابتدا تمام افعال موجود در اين داستان
و سپس بسامد و درصد نوع فرايندهاي موجـود  شد نوع فرايندهاي به كار رفته، مشخص 

 شـود و   سبكيِ آثار دانشور در نظر گرفته مـي  ةدر اين متون تعيين شد كه به عنوان مشخص
ر جـداول زيـر   حليل دنتايج ت. سازد  وار مي راه را براي شناخت شخصيت او هم بدين سان

 :نشان داده شده است
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  »انتخاب«كوتاه    بسامد و درصد انواع فرايندها در داستان. 1 .4جدول 
  درصد بسامد نوع فرايند

  22/29 45 )كنشي(مادي
  19/5 8 ذهني
  33/12 19 ربطي
  77/20 32 رفتاري

  67/24 38 )كالمي(لفظي
  79/7 12 وجودي
  100 154 جمع كل

 »برو به چاه بگو«كوتاه    بسامد و درصد انواع فرايندها در داستان. 2 .4جدول 

 درصد بسامد نوع فرايند

 43/63 85 )كنشي(مادي

 74/0 1 ذهني

 91/17 24 ربطي

73/3 5 رفتاري  

 17/14 19 )كالمي(لفظي

 0 0 وجودي

 100 134 جمع كل

 »ساواكي«كوتاه    بسامد و درصد انواع فرايندها در داستان. 3 .4جدول 

 درصد بسامد نوع فرايند

 30/55 125 )كنشي(مادي

 06/11 25 ذهني

 04/15 34 ربطي

 09/3 7 رفتاري

 27/13 30 )كالمي(لفظي

 21/2 5 وجودي

 100 226 جمع كل
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  »گشايي  بخت«كوتاه    بسامد و درصد انواع فرايندها در داستان. 4 .4جدول 
 درصد بسامد نوع فرايند

 18/51 65 )كنشي(مادي
 51/5 7 ذهني

 59/12 16 ربطي

 08/7 9 رفتاري
 11/18 23 )كالمي(لفظي

 51/5 7 وجودي
 100 127 جمع كل

  »دو نوع لبخند«كوتاه    بسامد و درصد انواع فرايندها در داستان. 5 .4جدول 
 درصد بسامد نوع فرايند

 70/22 47 )كنشي(مادي

 94/15 33 ذهني
 15/24 50 ربطي

 11/11 23 رفتاري
 28/20 42 )كالمي(لفظي

 79/5 12 وجودي

 100 207 جمع كل

  »روبوت سخنگو«كوتاه    بسامد و درصد انواع فرايندها در داستان. 6 .4جدول 
 درصد بسامد نوع فرايند

 18/31 77 )كنشي(مادي

 63/13 33 ذهني
 83/19 48 ربطي

 78/5 14 رفتاري

 61/25 62 )كالمي(لفظي
 89/2 7 وجودي

 100 242 جمع كل

فوق و آمـار بسـامدي و درصـدي كـلّ فراينـدهاي موجـود در        هاي با توجه به جدول
و  7 .4بندي اجمالي دسـت يافـت كـه در جـدول       توان به يك جمع  مي هاي منتخب،  داستان

  :نشان داده شده است 8 .4نمودار  چنين هم
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سالي در شيراز در باغ انجيري مقيم شـده بـود، هـم بـه       زماني كه خان بزرگ به علّت كهن
خان بزرگ اتاق نشيمن و راهرو . رسيد  مشكالت افراد ايل و هم به مشكالت مردم شهر مي

دنـد و دو تـا پشـتي بـراي     و ناهارخوري را داده بود، گلِ هم كرده بودند و فرش كـرده بو 
  .)23: 1386دانشور، (نشستن و تكيه دادن، رو به ديوارهاي تاالر گذاشته بودند 

رفتيم، ساخته بود، خريده بود، اهـدا كـرده     مي«: ند ازا افعال موجود در اين متن عبارت
كرده ، گل هم كرده بودند، فرش )كرد  رسيدگي مي =(رسيد   داد، مقيم شده بود، مي  بود، مي

متن، مـادي   در اين قسمت از ،، تمام افعالشود  كه مشاهده مي  چنان. »بودند، گذاشته بودند
 . هستند) كنشي(

از يك  ،است كه» )كالمي(لفظي «ين بسامد مربوط به فرايند   تر بيشپس از فرايند مادي، 
 ،از سـويي  ،گو است، وو كه داستان و مبتني بر گفت ،با ماهيت جنس ادبي مورد مطالعه ،سو

له در ئايـن مسـ  . استهماهنگ  ،يي استگرا برونكه  ،شخصيت نويسنده ةبا ويژگي برجست
  :مشهود است» دو نوع لبخند«قسمتي از داستان كوتاه 

اگـر موسـيقي از    ،برايم گفتيد كه قصد داريد خدمت امام برسيد و به ايشان بگوييـد كـه  ... 
ر كسي دست به پيچ راديو و تلويزيـون  هاي گروهي حذف شود، ديگ  زندگي مردم و رسانه
 شود  آيد و دست به دست مي  ها بيرون مي  خانه هاي قديمي از صندوق  نخواهد برد و صفحه

خـوان    سرايي داريـم كـه روضـه     كنند كه نوحه  كريم را با صوت خوش تالوت مي قرآنكه 
 ،آقاي سنجري: گفتم. بگيردزنند كه آوازشان بر منبرها اوج   وقتي آتش به جان شنوندگان مي
به شـرط   ،چندي نگذشت كه امام مشروعيت موسيقي را. سماع صوفيان را هم اضافه كنيد
  .)146- 145:همان(اعالم داشتند  ،احتراز از لهو و لعب و مطربي

  :فرايندهاي موجود در اين متن به شرح زير است
 »حـذف شـود  «ي؛ لفظـ  »بگوييـد «ذهنـي؛   »قصد داريد خـدمت برسـيد  «لفظي؛  »گفتيد«

مادي؛  »گردد  دست به دست مي«مادي؛  »آيد  بيرون مي«مادي؛  »دست نخواهد برد«وجودي؛ 
 »)كننـد   ناراحتشان مي =(زنند   آتش مي«لفظي؛  »سرايي داريم نوحه«لفظي؛  »كنند  تالوت مي«

نگذشت «لفظي؛  »)بگوييد =(اضافه كنيد «لفظي؛  »گفتم«لفظي؛  »آوازشان اوج بگيرد«ذهني؛ 
  .لفظي »اعالم داشتند«مادي؛  »)سپري نشد =(

فراينـد   1فراينـد ذهنـي و    2فراينـد مـادي،    4فراينـد لفظـي،    8در اين قسمت از متن، 
در اين متن نسبتاً كوتاه، فراينـدهاي لفظـي    ،شود  مشاهده مي كه چنان. شود  وجودي ديده مي

 ،كه بسامد بـاالي فراينـد مـادي    اينضمن . به كار رفته است تر بيشنسبت به ديگر فرايندها 
  . است كه پيش از اين بيان شد يپس از فرايند لفظي، تأييدي بر مطلب
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تـرين بسـامد مربـوط بـه فراينـد ذهنـي اسـت كـه بـا           در نمودار يادشده، كم چنين هم
بدين معنـا كـه افـراد    ؛ گرا برونگرا سازگار است تا افراد  هاي شخصيتي افراد درون  ويژگي
حرف و فردگـرا   كمگرا  به عكس، افراد درون ،مايل به برقراري ارتباط با ديگران و گرا برون
درعـين حـال كـه نشـان از      ،هاي مـادي   عالوه بر اين، تفاوت معنادار بسامد كنش. هستند
گـر تناسـب نـوع     توانـد بيـان    مي ،اثر در برخورد با پيرامون خود است ةگرايي نويسند  واقع

و از آن اسـت  متـأثر  مـردم   ةزندگي واقعي و روزمـر ازستان باشد كه ادبي دا ةافعال با گون
  .گيرد  الهام مي

  
  گيري  نتيجه. 5

و سپس فرايند لفظـي  ) كنشي(توان كاربست فرايند مادي   شده، مي انجامبا تحليل و بررسي 
 ،از سوي ديگر. هاي دانشور معرّفي كرد  شناختي داستان  سبك ةرا به عنوان مشخص) كالمي(

كـه ديـدگاه دانشـور    گفـت  تـوان    مـي  ،)كنشـي (با توجه به كاربست فراوان فراينـد مـادي   
از فراينـد   تـر  بيش ةكه استفاد كردتوان چنين استنتاج   مي ،به عبارت ديگر. گرايانه است  واقع

ست كه كاربست و كاركرد فراوان چنين فرايندهايي در ا تأكيدي بر اين مدعا) كنشي(مادي 
 تر بيشاو در  ؛ ووي است ةگرايان  ست، به دليل ديدگاه واقعا ه انعكاسي از ذهن اوك ،نثر وي
  . كشد  ل پيرامون خود را به تصوير ميئگرايانه مسا  با نگرشي واقع يشها  داستان
جا كه زبان پل ارتباطي بين تفكرات و دنياي درون نويسنده با تجربيـات   از آن ،چنين هم
بـه عنـوان دومـين بسـامد تكرارشـده در      ) كالمـي (فراينـد لفظـي    وجود ،اش است  بيروني
  . ي وي دانستگرا برونتوان نمودي از شخصيت   هاي دانشور را مي  داستان
سـبكي   ةتوان ويژگي و شاخص  كه مي اينشده، عالوه بر  انجامهاي   با توجه به تحليل ،لذا

يي اكالمي در نظر گرفت؛ كار و   ، كنشيرا پويايي ،هاي كوتاه او  جا داستان در اين ،نثر دانشور
ها   در شناخت شخصيت نويسنده از وراي جمالت و واژه »مند  نظام گراي  نقش يشناس  زبان«

  .شود  نيز آشكار مي
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