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چکیده

مند هلیدي، سه فرانقش متنی، تجربی و بینافردي، سه الیۀ  گراییِ نظام ناسیِ نقشش در زبان

 ،شوند و از این تحلیلمعنایی متفاوت هستند که با کمک آنها بندهاي متن تحلیل می

ي»رو نیمکت روبه«هدف از این مقاله، تحلیل داستان کوتاه .شود شناسی متون حاصل می سبک

آن  شناسیِ سبک مند و براساسِ سه فرانقش مذکور و تحلیلِ گرایی نظام زویا پیرزاد ازمنظر نقش

گرایی به سبک، با تعاریف سبک در ادبیات همپوشی ندارد اما در  شناختی و نقش نگاه زبان.است

یک،  به بند دارد که یک 233داستان مورد بررسی .مواردي کلی، این مفهوم قابل انطباق است

بند از  18دلیل محدودیت حجم مقاله، تنها به ذکر  اند اما به شده براساسِ این مدل، تحلیل

اي صورت گرفته است که ها به گونهانتخاب این مثال.ها بسنده شده است ترین نمونه شاخص

برخی از نتایجِ حاصل از تحلیل مذکور .ها را دارا باشندبندها، تمام اجزاي موجود در فرانقش

ندهاي داستان، شخصیت اول نقطۀ عزیمت نویسنده است و داستان بر او در اکثرِ ب:اند ازعبارت

بودنِ سبک داستان، کاربرد وجه خبري و زمان گذشته  با توجه به روایی.و مسائلش تمرکز دارد

صورت فرایند مادي در این داستان حاکی از این است که  وجود تعداد زیاد افعال به.فراوان است

.دادها و وقایع را داردنویسنده قصد بیانِ روی

1. mostafavi1972@gmail.com
2. msanaati20@gmail.com
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ي ها شگفتمان، فرانق وةیگفتمان، عامل گفتمان، ش حوزة ،اگر شنقیِاسشن زبان:ها هدواژیلک

.سیشنا ک، سبهلیدي

1-مهمقد

یاحساس یه با زبانکرون است یز به جهان درون و بیانگالیو خ یاحساس ینگرش یادب 1کسب

نده را به شنونده و خواننده انتقال یعواطف گوه کیزبان.ودش میان یب يریو تصو)یعاطف(

معموالً  ین زبانیدر چن.ندک میجاد یالعمل اسکذارد و در او عگ میهد و در ذهن او اثر د می

:1390سا،یشم(وندر مین کار به-زبان روزمره-خود یو اصل يعاد يو جمالت در معنا ها هواژ

15.(

وان ت میه کيطور به،ودش مییمتجل اتیدر ادب یاسشن زبانياربردهاکاز  یکی

پژوهش  یهدف اصل.زد کات محیم داد و در ادبیات تعمیرا به ادب یاختشن زبانيدستاوردها

ن است یمقالۀ حاضر ا ییِهدف نها ،گرید عبارت به.هدد میرا پوشش  ین ارتباطیز چنیحاضر ن

ياگر شنقیِاسشن زباننظرازم،رزادیا پینوشتۀ زو ،ات معاصریوتاه از ادبکداستان  یکه ک

به .ردیقرار گ یسندة داستان مورد بررسینو کیسب يها یژگیو یل شود و برخیتحل مند نظام

ن مدل یا براساسِیکبهیک)بند233(داستان ي)ها هجمل(از بندها  یک، هرن منظوریهم

.است انجام گرفته يآمار یبررس ،بند نمونه 18با ارائۀ  تینهااند و درل شدهیتحل

 ياربردکو  یات پژوهش علمیجزء ضرور ،مشخص يارهیک، انتخاب پکن سبییدر تع

.استد قرار گرفتهکین مهم مورد تأیبه اشدن  ز قائلین ییاگر شنقدر دستور .ودش میمحسوب 

نار هم که ک2ییآباهم یکی:ت داردیره اهمیکپ نِییتع يبرا یدو مفهوم اصل ،ردیکن رویا براساسِ

یِو متن يدستور يه به الگوهاک3يسازباهم يگریهد، و دد میرا مد نظر قرار  ها هواژ نِقرارگرفت

فه دارد یه مفهوم دوم وظکییان، از آنجاین میدر ا.ره، اشاره داردیکدر پ ها هواژ شدنِداریپد

ن ییدر تع يتر یدهد، نقش اساس دست بهنده را یا گویسنده ینو کسب يها لالگوها و فرمو

رة متن یکپ یِدر بررس ،اگر بتوان ،گرید عبارت به.دارد عهده بهمتفاوت  يها کسب ياه همشخص

از آنجا که در مقالۀ حاضر این .مطرح است)register(صورت سیاق غالباً بهایی گر شدر دستور نق)style(سبک.1

.کار رفته است واژة پوششی در کل مقاله به عنوان بهدر فارسی »سبک«اند، واژة  دو اصطالح یکی فرض شده

2. collocation
3. colligation
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 يبند امر 3و  یبند پرسش 3، يبند خبر 94بند،  100ه از مجموع کد یجه رسین نتیبه ا ،یعلم

).2004:41تامپسون،(میادهیرس يسازباهم براساسِییاست، به الگو

مدون و  يارهیکپ نده، درنظرگرفتنِیا گویسنده ینو کسبنِییتع ير شد، براکذ آنچهبنابر 

ت یاهم عنوانِ به،ن ضرورتیا.است يضرور)»رو روبهت کمین«وتاه کنجا داستان یدر ا(مستند

و  ین دو حوزة ادبیب یجاد پل ارتباطین ایهمچن.ق حاضر مطرح استیدر تحق ،مسئله

ه بخش کبرخوردار است  یتیآنچنان اهم، از کیسب يبه الگوها یابیدست يبرا یاختشن زبان

ه کت است یته حائز اهمکن نیر اکالبته ذ.شده استحاضر به آن اختصاص داده پژوهشِ یِاصل

ندارد اما در  یات همپوشیدر ادب کف سبیامالً با تعارک، کبه سب ییاگر شنقو  یاختشن زباننگاه 

.قابل انطباق است یو اصل یلکيموارد

نهیشیپ-2

در.ژه استیو يریجاد تأثیا يخاص و برا يمنظوراز زبان به يزیوة متمای، انتخاب شیباد کسب

صداها، واژگان،  ،متن یکموجود در  يها یژگیو یعنی،عالوه بر بافت متن ،یسشنا کل سبیتحل

د به بافت یهند، باد میل کیمتن را تش يصور يها یژگیه وکیزبان يها تجمالت و عبار

وبخت و یکن(ردکز توجه ین کاثرگذار بر زبان و سب یِمتنبرون يها یژگیا وییرزبانیت غیموقع

).1389،کوردان و 1390، ، نقل از فاولر1391:127،گرانید

 براساسِه کمعتقدند  ،آثار زنان و مردان کیِسب يها تدربارة تفاو ،)1385(ياض و رهبریف

.گر متفاوت استیدیکبا از دو جنسیت افراد، زبانِ یاجتماع یِاسشن زبانيِنظر يها شیگرا

 دلیل،ن یبه هم).36:همان(ز فرق داردیه در زبان نکبل ،آن يتنها در محتوانه ،ات زنانهیادب

ت یبه بافت موقع یوقت ،کیل سبیه در تحلکن باورند یبر ا)1391(گران یوبخت و دیکن

ست توجه شود، ا تهل گرفکه داستان در تعامل با آن شکیاسیو س ی، فرهنگیاجتماع

.ذارندگ میر یتأث یت، طبقه، نژاد و مذهب و جز آن بر آثار داستانیمانند جنس ییرهایمتغ

،ن آثاریا کیِسب يها یژگیود بهیزنان با آثارِ لِیه در تحلکپردازانِ آثار زنان اعتقاد دارند هینظر

ادعا )66-2005:106(لزینقل از مآنان به).127:همان(توجه شود ،خاص کیسب عنوان به

را دربارة  یمتفاوت زبان يها هنیگز ،آثارشان يدر ساختار و محتوا ،سندگان زنینونند،ک می

د یبا کیسب لِیه در تحلکرندب میکار بهزنان  يها هدگایاحساسات و د وزنانه، عواطف يها یژگیو
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، هاواژهبرد کار بهد یبا هاژهوادر سطح .ردیانجام گ )بافت(و گفتمان ها ه، جملها هواژ در سه سطحِ

د دقت یز بایدر سطح جمالت ن.ردکانگر حاالت و عواطف زنان توجه یر و جمالت بی، ضمایاسام

نشینی با چه کلماتی ، در سطح همیعبارت بهاست و رفته کار بهيارد واژه در چه جملهک

).1391:128نیکوبخت و دیگران،(ندک میهمسانی ایجاد 

،2004(سه پژوهش اساسی در این حوزه مربوط به هلیدي ،رکالذفوق يها شژوهعالوه بر پ

نه قابل بررسی هستند ییشدر بخش پ)2010(متیسن و همکاران و )2004(، تامپسون )2009

.پرداخته شده است آنها خالصه به طور به)چارچوب نظري(که در عنوان بعدي 

حاصل از مسائل  يو معنا یزبان ين ساختارهایب، رابطۀخود در مقالۀ)2009:63(واموتویا

ندها و یو پرداختن به فرا(يدیهل مدلِ ییِگذرا چارچوبِ براساسِ ،را ییدر متن روا یاجتماع

 یکه سازمانِکیو روابط قدرت يدئولوژیتاً ایهد و نهاد میقرار  یمورد بررس ،)ها کننده شرکت

دن یرس ياو برا).61ص(زندیم کمح يستورد-ییمعنا ازمنظر،هدد میل کیرا تش یمتن ادب

.گرفته است کمکز ین يل گفتمان انتقادین مقصود از مباحث تحلیبه ا

به وه و عامل، یحوزه، ش سه پارامترِ فیعالوه بر توص ،)102-1376:106(يمهاجر و نبو

 ،ژانره نند کک میو بیان پردازند میکو سب ياربردکسه اصطالح ژانر، گونۀتمایزِ بررسیِ

گونۀ ند،ک میعمل  یفرهنگ بافت ارچوبِدارد و در چ ياربردکتر از گونۀ رتر و عامیفراگ یمفهوم

ن ارتباط را در نمودار یا آنها .متن است دهندة نشان ،کو سب یتیبافت موقعانندةینما ،ياربردک

.اندش دادهینما 1

چگونگی ارتباط ژانر،گونۀ کاربردي و سبک-1نمودار 
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ها را من چراغ«رمان  کیِسب یِبه بررس ،در مقالۀ خود)1388:51(رنژادینژاد و وزوانپهل

آنان پس از .ردازندپ می1ينافردیفرانقش بردیکروتوجه به با  ،رزادیا پیاثر زو ،»نمک میخاموش 

را)هاآن يها شو بخ(انواع وجه و مانده  یِ، فراوانينافردیفرانقش ب براساسِ،رمان يۀ بندهایتجز

.کنندمی را در قالب نمودار ارائه ین فراوانیسپس او دهندمیقرار  یمورد بررس

 یمبتن یلیتحل-یفیرد توصیکبا رو ،خوددر مقالۀ  )120-1391:149(گرانیوبخت و دیکن

.ردازندپ میرزاد یا پیزو یِداستان آثارِ کیِسب عناصرِ یِبه بررس ،یستینیفم یِسشنا کۀ سبیبر نظر

زنانه از  يت و فضاسازیجاز، صراحت، روای، ایسادگه کاند جه گرفتهینت یرزبانیدر سطح غآنها

ان ارتباط بهتر و کام :گر عبارتند ازید یرزبانیغ يها یژگیو.سنده استین نویبارز ا يها یژگیو

ت زنان در یف شخصی، توصينگریف و جزئی، توصیسادگدلیلِ  ، بهسنده با مخاطبینو بیشتر

د، اقتصاد و ی، ورود زنان به چرخۀ تولیر با مسائل روزمرة زندگیو درگ یخانوادگ یدگزن يفضا

مشاهده  یخوبوان در ساختار زبان بهت یمرزاد را یشه و بازتاب پیر تحول اندیس.يزیستعادت

را  يآثار و یِزبان يها یژگیاز و یبرخ.دکرینحو و گفتمان بررس ،رد و در سطح واژگانک

ز اقالم یراحت و ن يها فیساده، توص يِدستور ياربرد ساختارهاک:شمردبر نیوان چنت یم

دربارة خانواده، مسائل ییها هاستفاده از واژت زنانه،یمناسب با فضا و ذهن يرارکعام و ت یواژگان

یاستفاده از ساختار جمالتزن داستان، يها تیزنانه و متناسب با شخص يها یمشغولزنان و دل

 يها هوتاه، وجود جملکيها هف در قالب جملیر و نوشتار زنان است، ارائۀ توصه مختص گفتاک

 و ها هان جملیاستفاده از نشانۀ خط فاصله در پا،]پرسش از خود[ث نفس یدر قالب حد یپرسش

ت زنان اغلب در یوتاه او شخصکيها نداستا در مجموعۀ.ناتمام صورت بهها هجمل ردنِکرها

.اند ف شدهیتوص یر با مسائل روزمرة زندگیو درگیخانوادگ یزندگ يفضا

ا ینامه انیه در قالب پاکيگریقات متنوع دیوان به تحقت یم،رکالذفوق يها شعالوه بر پژوه

ن آثار به فرانقش یاز ا یبرخ.ردکاشاره  ،انجام گرفته است ،يدیهلدر چارچوب مدل  ،مقاله

فر بنائیان، )1387(نیا فهیم، )1385(بریزي ، ت2یفرانقش متناختصاص دارند مثالً در  یخاص

،)1389(گرانیاعالیی و د، )1388(هاشمی ،ينافردیدر فرانقش ب و )1389(ی امین(و)1388(

1. interpersonal
2. texual
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ز ین ها شپژوه یبرخ .)1390(قبادي و رضایی جمکرانیو)1390(عراقیفرخ، )1390(دریس

.)1386(یصناعتو)1382(دنی م، )1382(بین حقمانند هستند ها شناظر بر تمام فرانق

چارچوب نظري-3

از مجموعه »رو روبهنیمکت «وتاهکداستانِ کیِسب يه الگوهاکن است ین مقاله قصد بر ایدر ا

 ،ن مدلیدر ا.شوند یبررس،ییاگر شنقیِاسشن زبانۀ یپا، بررزادیا پیزو»سه کتاب«نداستا

.ودش مینظر گرفته در ،در بافت یو نقش ییمعنا توأم با نظامِ ،زبان ينظام صور

را فرانقش  آنها ند وک میاشاره  ییۀ معنایۀ خود به سه سطح و الیدر نظر)2004(يدیهل

فرانقش اندیشگانی خود .ندک میيگذارنام 1و اندیشگانی يفردنایب ،یرا متن ها شامد و فرانقن می

فرانقش منطقی مدنظر  اسِبراستحلیل  ،در این مقاله.شامل فرانقش تجربی و منطقی است

رد و آن را در سطح فراتر از بند یگ مین بندها را در بر یب ین فرانقش، روابط منطقینیست زیرا ا

نه  ،تنها در سطح بند هستند ها لتحلی ،ه در پژوهش حاضرکیحالهد، درد میقرار  یمورد بررس

.باالتر از آن

 ،مدنظر باشد یتجرب يمثالً اگر معنا ؛ردخود را دا ي، ابعاد خاصِ ساختاریفرانقش هر مؤلفۀ

و  کننده شرکتند، یل فرایازقب ،يساختار يها بکیه با ترکهمراه است »ر تجربهیتعب«با نقش 

و»خلق گفتمان«با نقش  ،مورد توجه باشد یمتن يند و اگر معناک میدا یپ یت تجلیموقع

در  ،تینهاخت اطالع است و درو سا 2آن آغازگرش یعناصر نما ،ن صورتیهمراه و در ا»امیپ«

ه در کود ش میبارز »تبادل معنا«و»یاجتماع ينش در رفتارهاک«، نقش ينافردیب يمعنا

، مانند فاعل، ردیگ میکمکیسنت ه به نحوِیباً شبیتقر ي، خود از عناصريش ساختارینما

ادات4، متمم3هواژ لفع ).2009:262، يدیهل(ا افزودهی5و

.وندش مییمعرف ،هرچند مختصر ،بیشترل یفرانقش با تفص ن سهینجا ایدر ا

1. experiential

theme .استشدهاستفادهزینآغازهایمبتداازآغازگرالحاصطيبرا2.

3. predicator
4. complement
5. adjunct
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را1امیپ یژگیه بند وک، یدر فرانقش متنمعتقد است که )66-67و2004:64(هلیدي 

ن یا.ام استیمت پینقطۀ عز ،درواقع ،آغازگر.هدد میل کیدارد، بخشی از بند را آغازگر تش

.هدد میل کیام را تشیود و پش میب کیتر ،است 2بخشانیه همان پاکبند  یِبا باق ،سپس ،بخش

 ،ن سازة بندیه نخستکمعتقد است .هدد میه آغازگر را گسترش کاست  یبخش بخشانیپا

باشد، آغازگر محسوب 3یتیا ادات موقعیو  ی، فعل اصلکننده شرکته آن سازه کنیمشروط بر ا

.نشان، فاعل استیر حالت بد ،باشد کننده شرکته، اگر آغازگر کنیتۀ قابل توجه اکن.ودش می

بند وجود  یکدو نقش عمده در  ،د داردکیمعنا تأ ه بر تبادلِک،ينافردیب فرانقشِ ازمنظرِ

و7ستای، خودا6فاعل وجه شاملِ.دارند ییها يبندمیخود تقس ،ن دو نقشیا.5و مانده 4وجه:دارد

منظور از .است10مانو ز 9یینما وجهو 8تیستا خود شامل قطبیه خوداکاست  یادات وجه

ستا یخودا در بخشِ.ندک مین ییه ارزش بند را تعکاست  ين فرانقش، فاعل دستوریفاعل در ا

و)یینما وجه(ان کت، احتمال، امیا عدم قطعیت یقطع،)تیقطب(بند  بودنِیا منفیز با مثبت ین

 ،گرید يسواز.میار دارکوابد، سری مییتجل کیمکه معموالً در فعلِکبند  یِزمان اصل

، ی، پرسشيخبر ه چهار وجهکند ک میجاد یان را اکن امین فرانقش، ایوجه در ا درنظرگرفتنِ

.)2004:121هلیدي،(ردکن ییرا در بند بتوان تع يشنهادیو پ يامر

را نشان  ،ویژه خودایستابه ،مهم دیگري که اهمیت وجه معتقد است نکتۀ)2004(تامپسون 

.بند هستند)معناي(گزاره  11خودایستا، معرف اعتبار ناصر سازندة، این است که عهدد می

هد د میاعتبار گزاره نشان  تا، سه نوع ادعاي اساسی را دربارةخودایس کمکبه ،نویسنده/گوینده

 این سه ادعا در سه عنصرِ.مورد پذیرش یا رد قرار گیردخواننده /توسط شنوندهتواند که می

.ابدی مییی تجلی نما وجهزمان، قطبیت و  شامل ،خودایستا زندةسا

:مثال

1.’She was a brilliant actress.’ ‘She still is.’(tense)

2.’You know what I mean.’ ‘No, I don’t, as a matter of fact.’(polarity)

1. Message 7. finite

2. rheme .بخش از خبر یا پایانه نیز استفاده شده استبراي اصطالح پایان

3. circumstantial adjunct 8. polarity
4. Mood 9. modality
5. Residue 10. tense
6. Subject 11. validity
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3.’It could be a word meaning ”inferior”.’ ‘Oh, yes, it must be because the

rest is an anagram.’ (modality)

نوعی اعتبار است که در گزاره  سمتخواننده به/شنونده کردنِخودایستا، هدایت اصلیِ نقشِ

نویسنده /گوینده.یردگ میصورت  ،یینما وجهزمان، قطبیت و  طریقِاز،ادعا شده است و این کار

اعتبار این  ، نوع و درجۀودایستاخ ازطریقِ ،سپس.ندک میفاعلی را براي بیان ادعاي خود معرفی 

.ندک میادعاي دیگري را بیان نیز ادعا را ارزیابی و در بخش مانده 

بخشیدن ي رسیدن به مقصود در صراحتبرامیزان تالش و توصیف گویندگان و نویسندگان 

در.تواند آن اعتبار را بپذیرد یا رد کندخواننده می/سپس شنونده.به این اعتبارها ضروري است

تغییر خواهد )معنا(گزاره ،در حقیقت ،در هر بند، فاعل ثابت است و با تغییر آن ،هر صورت

:مثال دیگر ).53ص(با ادعایی جدید سروکار داریم ،به این ترتیبکرد و 

4. She was sacked last week by Natwest.

.هدد میارائه )حال و آیندهنه (، خودایستا اطالعات معتبري براي زمان گذشته 4شمارةدر بند 

و قطبیت آن داراي اعتبار )نه احتماالً(یی، بند مذکور یقیناً معتبر است نما وجهلحاظهچنین به

بستگی به  ،خودایستا ارائه شده است کمکاعتبار اطالعاتی که به).نه منفی(مثبت است 

نظر ، وجه را معتبر دراطالعات به محض اینکه او تا این مرحله از ادعا و.پذیرش خواننده دارد

:2004تامپسون،(بعدي برود  بند بعدي و تولید تواند در تعامل به مرحلۀنویسنده می ،بگیرد

54.(

ه، همان فعل واژ لفع.وجود دارنده، ادات موقعیتی و متممواژ لفعدر بخش مانده، سه عنصر

ه توسط فاعل انجام کاست  یحالت اینندة عمل، حادثه کانیه بکستاست یخودا يمنها یواژگان

 يها هه نقش آن را گروکادات است  ،مانده گر در بخشِیعنصر د.ر آن استیا درگیود ش می

سه نوع ادات را  ی،لکطور به.دارند عهده بهاي اضافه ا حرفی)ان، زمان و حالتکم(يدیق

ه در ک(ی، ربط)دوش میاز بخش وجه محسوب  یه جزئک(یینما وجهادات :وان برشمردت یم

در جمالت گذرا  یدستور سنت براساسِه کيعناصر.یتیو ادات موقع)ندا مطرح یفرانقش منطق

نقش مسند  ياسناد يها هوند و در جملش مین ییم تعیمستقریم و غیمفعول مستق عنوان به

است  یمتمم گروه اسم.وندش میمتمم محسوب  )121-2004:125(يدیهل نظرِبه،رندیگ می
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وانند ت یمبندها .ستیبالفعل، فاعل ن طورِ بهواند در نقش فاعل باشد اما ت یم،بالقوه طور به،هک

ه کاز بند است  یمتمم بخش زین)2004:61(تامپسون  اعتقادبه.ثر دو متمم داشته باشندکحدا

د در نقش وانت یمبالقوه  صورت بهند و ک میدا یا بند تظاهر پیر ی، اسم، ضمیگروه اسم صورت به

.فاعل باشد

.داردمد نظر را آن  1گزاره و بازنمود يمعنا ،یدر فرانقش تجرب)168-2004:169(هلیدي 

،2ندیفرا:ودش مینشان داده  یاصلسه عنصرِ کمکبه اي، رهگزا يمعنا ،ن فرانقشیدر ا

در.ندک میادات تجلی  صورت بهت که یند و موقعا لیند دخین فرایه در اک3ییها کننده شرکت

رون و جهان خارج یمربوط به عالم ب ،يدیهل نظرِه بهکي خود را ها هن فرانقش، اهل زبان تجربیا

:ندها خود شش نوع متفاوت دارندیفرا .نندک میل یبه محتوا و معنا تبد ،است

.یردگ میرخدادي را در بر دادنِاین فرایند انجام عمل یا روي:4يند مادیفرا)الف

ي این فرایند ها هجمله نموناز.هستند 6پذیرو کنش 5گر شي این فرایند، کناه کننده شرکت

.و غیره اشاره کرد کردن پختن، پرتابوان به دویدن،ت می

.ندا گانه مربوطود که به حواس پنجش میگرفته  کار بهاین فرایند در بندهایی :7فرایند ذهنی)ب

ردن، فکرکردن و تصورکردن را شامل کداشتن، حسافعالی همچون دوست ،عالوه بر این

.ي این فرایند هستندها کننده شرکت9و پدیده8گرحس.ودش می

کنندة اسنادي که دو شرکت:ودش میاین فرایند به دو دسته تقسیم :10اي طهفرایند راب)ج

حضور 14و شناخته 13کنندة شناساو شرکتدارد، و شناسایی که در آن د12یژگیو و11حامل

.مالکیت مطرح باشد، مالک و مملوك خواهیم داشت ،اگر در ترکیبات اسنادي.دارند

دن، یشکنفس مانند ،انسان یِو روان یکیزیاین فرایند اساساً به رفتار ف:15فرایند رفتاري)د

این فرایند .ودش میآن اطالق و جز کردن ، اخمکردن هیشدن، گررهیدن، خی، خندکردن سرفه

.ودش مینامیده  16کنندة بارز دارد که رفتارگرمعموالً یک شرکت

1. representation 9. phenomenon
2. Process 10. relational
3. Participant 11. carrier
4. Material 12. attribute
5. Actor 13. identifier
6. goal 14. identified
7. mental 15. behavioral
8. senser 16. behaver
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 یِنندة الزامکتکشر یک.ردیگ میاین فرایند، افعال مربوط به گفتن را در بر :1فرایند کالمی)ه

.نام دارد 3نندهکافتیدر ،ز انسان استیه او نکگر ید کنندة شرکتاست و  2ندهیند گوین فرایا

.نام دارد 4ه مقصدکحضور داشته باشد ن است کز ممین یسوم کنندة رکتشالبته 

ییاز آنجا.افتد یا اتفاق میوجود دارد  يزیدهد چ ینشان م يند وجودیفرا:5فرایند وجودي)و

 ،هدد میرا نشان  يزیا وجود چیهمراه است و حضور »بودن«ند اساساً با فعلِین فرایه اک

 ،هدد میدادن را نشان افتادن و رخفاقچون ات ،گرید يسواز.است اي طهند رابیه فراین شبیبنابرا

 ،ودش میه وجودش نشان داده کيدادیا رویء یش.ودش میمرتبط درنظر گرفته  يند مادیبا فرا

).2004،و تامپسون 1994،يدینقل از هل ؛149-1386:153،یصناعت(نام دارد6موجود

 طورِ به،مختلف يه بندهاکجه گرفت یوان نتت می،ر شدکذ ها شفرانق آنچه دربارةاز 

 يها هیبند با تجز یکر، یدر نمونۀ ز.ندا لیمختلف قابل تحل يها شفرانق قِیازطر ،زمانهم

الزم به ذکر است که این جدول .است مختلف در قالب جدول ارائه شده يها شمتفاوت از فرانق

:است)2004:34(برگرفته از تامپسون 

5-

since

1815

the

country
disturbedHadNo war

بند

فرانقش

یتجربگر شنکيند مادیفراریپذ نشکتیموقع

يفرد نایبفاعلستایخوداهواژ لفعمتممادات

یمتنآغازگربخشانیپا

مرتبط  کرا با مبحث سب ها شوان فرانقت میه کن است یا يدیانگارة هل مهمِ يها یژگیاز و یکی

زبان را تجربۀ  اگر شنقیِاسشن زبان.ودش مین ارتباط پرداخته یبه ا ،ن بخش از مقالهیدر ا.ردک

7بافت ،استردهکم یتاب خود ترسکه در کاي رهدر انگا ،يدیهل.اندد میرون یب طیانسان از مح

 ییست اما در زبان بازنماین بخش از انگاره جزء زبان نیا ،واقعدر.هدد میه قرار ین الیرا در باالتر

1. verbal
2. sayer
3. receiver
4. target
5. existential
6. existent
7. context
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و2وهیش،1ن سه پارامتر حوزهیا.سه پارامتر وجود دارد ،در بافت.)25-2004:26،يدیهل(دارد

اران،کسن و همیمت(ذرد گ میه در بافت چهکهد د میحوزه نشان .وندش میده ینام3عامل

.ف خواهند شدیسه پارامتر تعراین از  یکر هریدر ز).2010:95

حوزة (افتدیاتفاق م آنچه)اول:است یمتفاوت قابل بررس در سه جنبۀ یت زبانیانواع موقع

دوم)گفتمان در)یسانکا ی(یسکچه  )و سوم)وة گفتمانیش(ر استیاز زبان درگ یچه بخش )،

 کسب.نندک مین ییرا تع کهم سب ير روین سه متغیا).عامل گفتمان(است ینیآفرحال نقش

ا با آن یم ییوگ مین ه به آن سخکیت، زبانینوع موقع براساسِه کهد د میبه ما نشان 

نوع  یِنیبشیپ ين برایهمچن.)93-2007:95و 2003، يدیهل(ندک میر ییتغ ،میسیون می

ه هر سه که الزم است کبل .ستین یافک،ییتنهابه، ن سه مقولهیاز ا یکهر زبان، درنظرگرفتنِ

:ندک میف یتعرر یلِ زیتفصن سه مقوله را بهیا يو.)112:همان(میریهم درنظر بگمورد را با

متفاوت  يدستور يو الگوها ها هاز واژ ،معانی انواعِ براي بیانِ ،ي مختلفها تدر باف:حوزه)الف

،گرید عبارت به.داردبستگی به موضوع زبانی سبکانتخاب به این معنا که .ودش میاستفاده 

.مینک میصحبت موضوعات متفاوت  ما دربارة.تاس 4یگفتمان، موضوعِ فاعل جنبه از حوزة یک

گفتمان، موضوع فوتبال  ، اگر حوزةمثال عنوان به.میرب میکار بهز یرا ن یمتفاوت يها هن واژیبنابرا

م، دوم یفوتبال باش يِباز ه در حالِکنیا یکیوان درنظر گرفت، ت میت متفاوت را یاست، دو فعال

بافت فوتبال بحث  دربارة ،خاص یِزبان يها تم و با استفاده از صورینیز بنشیم یکه دور کنیا

-112:همان(ود ش مییگفتمان بررس وةیه در شکاست  یاسکت، انعین دو فعالیتفاوت ا.مینک

110(.

نده از وجه، ین بر انتخاب گویبنابرا ،هدد میانال ارتباط را نشان کن پارامتر یا:گفتمانوة یش)ب

 عبارت به.ذاردگ میر یاحتماالت تأثقضاوت  یعنییینما وجهد، و اجبار و یا تردیت یقاطع یعنی

ن یب زِیوة گفتمان بر تماین شیهمچن.میار دارکستا سرویخودا مختلف يها شل بخیبا تحل ،گرید

 کن دو سبیدر ا يو دستور یسازمان واژگان یِلکيه الگوکچرا ،ر داردیگفتار و نوشتار تأث

.)113:همان(متفاوت است

1. field
2. mode
3. tenor
4. subject matter
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ا ییبودن، تخصصیرسمریا غییسطح رسم براساسِ ،میرب میکار بهه کیزبان:عامل)ج

 ،ارتباط درونِ ا عامالنِینندگان کتکبه شر ها تن تفاویا.ودش میبودن متفاوت یرتخصصیغ

ا یشاگرد /ا رابطۀ معلمیآ ،گرید عبارت به.دارد یبستگ ،گرید يازسو ،آنها نیو رابطۀ ب ،سو یکاز

 م مانند رابطۀیرمستقیا روابط غیفروشنده برقرار است؟ آ/يمار، مشتریب/کفرزند، پزش/نیوالد

 بودنِیا رسمییتخصص واند درجۀت مین رابطه ین عامالن وجود دارد؟ ایخواننده ب/سندهینو

ن ی، زمیعموم یمانند سخنران ییهاطیا محییتین بافت موقعیهمچن.ندکن ییگفتگو را تع

نظر وان جزء عامالن گفتمان درت میز یره را نیغسا و مسجد و یلکمانند  یمذهبي، فضاهايباز

).112:همان(گرفت

یک  غیربومیِ سخنگویانِ ترین اشتباهاتیکی از متداول ،)2007(يدیهل نظرِبه ،نیبنابرا

یی را از ها هیا اینکه مقول کنندمیاي را انتخاب اشتباه، مقوله کزبان این است که از سب

رمعمول یغ یود که انتخابش میگونه ایجاد نیز این 1طنز زبانی.دننک میي متفاوت ادغام ها کسب

درنظر کبراي سبین معیارتر ماما دستور و واژگان مه.ردیصورت گ شده ي ادغامها کاز سب

 که گاهی در یک سبکياگونهبه ند،ي واژگانی بسیار بارزترها همعموالً مشخص.اندگرفته شده

مورد استفاده قرار  ها ییی که در آگهها همثالً واژ.رودمی کار بهخاص  ي واژگانیِها هخاص، مقول

دو یا چند واژه  آییِگاهی باهم.است کهمان سب رند یا اصطالحات فنی و علمی، خاصِیگ می

 ویژة»ضربۀ آزاد«اي خنثی است ولی  واژه»ضربه«ند مثالً ک مییخاص تجل کینیز در سب

.فوتبال است

ه کاي طهوان به رابت می،میرا نشان ده ها شن سه مقوله و فرانقین ایم رابطۀ بیاگر بخواه

:ردکاست، اشاره نشان داده)2007:199(يدیهل

فرانقش تجربی---فعالیت تولید متن---حوزه

فرانقش بینافردي---ها کننده روابط نقشیِ شرکت---عامل

فرانقش متنی---کنند میها اتخاذ  کننده هایی که این شرکت شیوه---شیوه

1. linguistic humor
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،دارد ینسبتاً طوالن یقدمت)1992:22(و حسن  يدیهل يها شم در پژوهین مفاهیا

وه و یشه حوزه،کاند ردهکن سه اصطالح پرداخته و اعالم یف ایش به تعریپ ها له ساکيطور به

.هندد میل کرا ش کسب ،تینهاو در یتیوقعم هم، بافتعامل با

 آنچهقِیطره ازکاز زبان است  ياگونه،کسب)2010:176(ارانکن و همسیمت اعتقادبه

حوزة  ن به سه پارامترِیهمچن آنها .ودش مین ییتع ،هدد میانجام  ،یاجتماع لحاظبه ،ندهیگو

ه نقش روابط را کنده و شنونده یگو(، عامالن )هدد میرا نشان  ینش اجتماعکه نوعِ ک(گفتمان 

 کسب)2004:40(تامپسون.نندک میاشاره  )نینماد ینظام عنوانِ به(وهیشو)هندد مینشان 

 کسب ،گرید عبارت به.ندک میف یتعرنیز )اربردکبراساسِیگوناگون(و حسن، يدیهل ازمنظرِ،را

.ن استیمع يها تدر باف یخاص از منابع زبان يها يبندصورت اربردکيامعنبه

ها هل دادیتحل -4

ساده و (بند 233ه کاست »رو روبهت کمین«با عنوانِ یوتاهکداستان  ،هشن پژویرة ایکپ

:ودش میاز داستان ارائه  ياابتدا خالصه ،ن بخشیدر ا.دارد)بکمر

 ساختنِ رِیه درگکاست  یمرد جوان ،داستان یِت اصلیشخص ،»رو روبهت کمین«در داستانِ

 و رفتارِ یه در زندگکاست  يحدبه یالیخ يِرین درگیانش است و ایاطراف يبرا یالیخ یزندگ

آنچنان مشغول ار همکاو را در محل  یه گاه حتکيطور بهذارد،گ میریز تأثیخودش ن یِواقع

ن داستان مرد یاو در ا.ندکسش را تحملیاران و رئکهم يها نزباد زخمیه باکند ک می

از همان لحظه شروع .استهرو نشستت روبهکمین يه بر روکند یب میكرا در پار یسالانیم

ه خود کود ش میخود غرق يهاو چنان در تجسمآن مرد يبرا یالیخ یِزندگ ند به ساختنِک می

هاي کشیدنآن موقع از روز در پارك و سیگار حضور مرد درمثالً .ذاردگ میاو  يجارا دائماً به

راج شده باشد و بالفاصله د آن مرد اخیند شاکر که فکنیا يود براش میيشواهداو،  درپیِپی

جادیه اکرا  ییها تسکها و شاخراج گرفته است و متعاقب آن غم مکحه خودشکند ک میتصور 

به  ها ته مدکینکوام مس دادنِمادرش، ازدست خوردنِازجمله غصه.ندک میمجسم ود،ش می

.مند شده بودهه به او عالقکيمجرد ار خانمِکرد گرفتن از هم پاسخِانتظارش نشسته است و

كن عادت را تریواند ات میاما نهدد میار رنج یاو را بس يارکن افیدر چنشدن  عادت بد غرق

او  يستن برایگر ه تا حدکسال شده انین مرد میدربارة ا یبافالیچنان گرفتار خز آنیحاال ن.ندک
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هکود ش میمتوجه و  آیدمیاش به خود ینیب يبر رو یسیخ ناگهان با احساسِ.ده استیرس

امروزش را ناتمام  وتاهکیِبافالیخ ،بین ترتیبه ا.استننشسته رو روبهتکمین يس بر روکچیه

نشسته بود؟ رو روبهت کمین يهم بر رو یسکا اصالً یآاندیشد کهبا خود می.ندک میرها 

 ،ییارگ شنقسه فرانقشِ براساسِ،ل چند نمونهیبه تحل ،پس از مرور خالصۀ داستان

ت یمحدود دلیل بهمؤلفان تنها به چند بند،  کردنِ ر است، بسندهکالزم به ذ.ودش میپرداخته 

.حجم مقاله است

یفرانقش متن -4-1

مختلف آن به عناصر  يها شۀ بخیهمراه با تجز ،نمونه عنوانِ به،ل شش بندیتحلن بخش،یدر ا

 يها لدر مثا.است یابین بندها قابل بازیفاعل در ا.استشدهنشان دادهبخشانیآغازگر و پا

:اندشدهبخش مشخصانیر آغازگر و پایز

.خلوت بودپارك-6

بخش پایانآغازگر

.از راه پهنی که با سنگریزه فرش شده بود، گذشتمرد جوان-7

بخش پایانآغازگر

8-Øها نشستروي یکی از نیمکت.

بخش پایانآغازگر

9-Øسرش را بلند کرد.

بخش پایانآغازگر

10-Øبه آسمان نگاه کرد.

بخش پایانآغازگر

.مردي نشسته بودروي نیمکت-11

بخش پایانآغازگر
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وجود  2داستان، فاعل پنهان يثر بندهاکاست، در ا 1راندازیضم زبانِ یکیه فارسکنیبا توجه به ا

 9، 8موارد  (شدهارائه يها هدر نمون.ودش میمحسوب  -سندهینومتینقطۀ عز-ه آغازگرکدارد 

ن است یا ،ردکوان مشاهده ت می11ه در نمونۀ کگر یتۀ قابل توجه دکن.اندن دستهیاز ا ،)10و

 6موارد (هدد مینقش آغازگر را نشان  ینندة فاعلکتکه تنها شرکنشان یب يبندها ه برخالفک

 یمبن ،يدیشده توسط هلارائه يالگو رغمِبه.رندیگ میعهده بهش را ن نقیادات ا ی، گاه)10تا 

دارِبا آغازگرِ نشان يچ بندیره، هیکن پیالِکدار باشد، در نشان واند آغازگرِت میز یه فعل نکنیبر ا

.مشاهده نشد یفعل

ينافردیفرانقش ب -4-2

:ودش مینشان داده ينافردیب فرانقش مختلف يها شۀ چند بند به بخیر، تجزیز يها هدر نمون

بکند؟بایدچهمرد بیچاره-12

هواژ لفعخودایستامتممفاعل

13-Øبگردددنبال کارباید.

واژه فعلمتممخودایستافاعل

.انداختروي زمینته سیگارش راØرو مرد نیمکت روبه-14

واژه فعلیادات موقعیتمتممخودایستافاعل

15-ØØنداشتهایش رااختیار چشمانگار.

واژه فعلمتممیینما وجهادات خودایستافاعل

16-ØØداشتوقتیک ساعتدرست.

واژه فعلمتممادات موقعیتییینما وجهادات خودایستافاعل

1. pro-drop
2. null subject
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17-ØØآمد میركبه این پاهر روز وقت ناهاراًتقریب.

خودایستافاعل
ادات

یینما وجه
ادات موقعیتی

ادات

موقعیتی
واژه فعل

وجه  ربخشِیوان در دو زت میرا  ينافردیبند در فرانقش ب 233ۀ یآمده از تجزدست بهمشاهدات

:ردکو مانده ارائه 

کلی از ينمااول،  رِمنظ.مورد بررسی قرار دادیاصل منظرِدو  ازوان ت میوجه را  :وجه-الف

.ودش مینظر گرفته دريشنهادیو پ ي، امری، پرسشيخبري ها هوجانواع در آن ه کوجه است

مشاهده  يشنهادیو پ يامر يها هاز وج يچ موردین مقاله هیرة ایکد گفت در پیبا ،ن موردیدر ا

از  بیشتر،وتاهکن داستانِ یدر ا ،استرفته کار بهيوجه خبر آنها ه درکییتعداد بندها.نشد

 يو بندها %)7/92(مورد 216يبا وجه خبر يبندها.دارند یه وجه پرسشکاست  ییبندها

.دهندع بندهاي این داستان را تشکیل میاز مجمو%)3/7(مورد 17یپرسش

92.70%

7.30%

خبري پرسشی

در داستان کاربرد وجه خبري و پرسشی درصد-2نمودار 

وان ت میداستان مورد نظر،  وجه در فرانقش بینافردي با بررسی سبکیِ مسئلۀ ارتباط نظرِاز

ت داستان یشخص آنچهان رخدادها و یبه ب ،يوجه خبر ياربرد باالکبا استفاده از  ،گفت که راوي

هد که د مینشان  یهمچنین وجود چند وجه پرسش.ردازدپ میند، ک میل یدر ذهن خود تحل

7/92%

3/7%
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پرسیدن سؤال  ازطریقِ ،ت داستان رایوقایع و افراد پیرامون شخص واهدخ مینویسندة داستان 

.تحلیل کند،ذهنی از خود

وجه سه  يوان برات میدر این حالت ه کهد د میقرار مانده مقابل در را جه منظر دوم، و

:ر قائل شدیز قرارِرشاخه بهیز

معادلمورد،  65(ارکو آش%)1/72مورد، معادل 168(به دو صورت پنهان :فاعل -1-الف

یگروه اسم لِکشباً در تمام موارد بهیتقر،بودنارکآش صورتدر.رفته است کار به%)9/27

،یکس(ر مبهم یه ضمک%)5/2(به جز چند مورد  دارد، یتجل)یر فاعلیو نه ضم(%)4/25(

 ت دومی، شخص)مرد جوان(ت اول داستانیشامل شخص ها لفاع.رفته است کار به)کسهیچ

ار مرد کمادر و هم(ت زنیه شامل سه شخصکيگرید يها لو فاع)سالانیمرد م(داستان

یی که شخصیت اول ها لتعداد فاع.رجاندارندیغ یِاسم يها هو گرو)سالانیجوان، همسر مرد م

،یی که شخصیت دوم داستان هستندها لفاع ،%)7/45(مورد 105،هندد میداستان را نشان 

89)غیرجاندار ي اسمیِها هسه شخصیت زن و گرو(ي دیگرها لفاعو تعداد %)8/15(مورد  36

.است%)5/38(مورد 

فاعل آشکار و پنهان در داستان درصد کاربرد-3نمودار 

روابط نقشیِ  طریقِ، فرانقش بینافردي، ازلحاظ سبکیطور که قبالً ذکر شد، بههمان

سد وجود درصد باالي کاربرد فاعل ر مینظر به.ودش یمبه مقولۀ عامل مربوط  ،ها کننده شرکت

رد و همچنان ب میرا زیر سؤال ن ها کننده شرکتروابط نقشیِ  ،پنهان در این داستان

27.90%

72.10%

آشکار پنهان

9/27%

1/72%
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جایی که در زبان فارسی تمایل به حذف اما از آن.اهمیت ویژة خود هستندداراي  ها کننده شرکت

ند که از تکرار جلوگیري شود، ک میطرفی این حذف کمک مله هست و ازفاعل در ابتداي ج

.را در اکثر موارد حذف و از فاعل پنهان استفاده کرده است ها لنویسندة داستان فاع

45.70%

15.80%

38.50%

شخصیت اول شخصیت دوم فاعل هاي دیگر

انواع فاعل در داستان درصد کاربرد -4نمودار 

سبک نویسنده تان و هد که نوع داسد مینشان  4شمارة  نمودارشده در ارائه يهمچنین آمارها

اي است که بر شخصیت اول داستان و مسائل مربوط به او تمرکز شده و استفاده از گونهبه

.ي دیگر از اهمیت ثانویه برخوردار استها لفاع

موارد مانند  یاما در برخ .ستا معموالً پس از فاعل استیخودا یگاه اصلیجا:ستایخودا-2-الف

رفته در کار بهیِاصل يها نه زماکگر آن یتۀ دکن.ردیقرار گ زیواند قبل از فعل نت یم، 12نمونۀ 

 مربوط به بند 63گذشته و  مربوط به زمان مورد 170ه کن داستان حال و گذشته است، یا

زمان گذشته  اربردکیِفراوان.ره مشاهده نشدیکدر پ ياندهیچ زمان آیه هکیحالاند، در زمان حال

%27و زمان حال %73ره یکن پیاربرد زمان گذشته در اکرصد د.برابر زمان حال استم یندو و 

.است

7/45%

8/15%

5/38%
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کاربرد زمان حال و گذشته در داستان درصد-5نمودار 

زمان گذشته نسبت به  متفاوت، کاربرد بسیار5شمارة  نمودارشده در ارائه درصدهايبراساسِ

.ذهن خود باشدرون و درونِیبات یان واقعینویسنده به ب واند حاکی از گرایشِت میزمان حال 

رش یه، خواننده را وادار به پذمخاطب در زمان گذشت داشتنِسد نویسنده با نگهر مینظر به

.ندک می،يداور حقِ بدون داشتنِ ،داستان يفضا

91.80%

8.20%

بند مثبت بند منفی

کاربرد بندهاي مثبت و منفی در داستان درصد-6نمودار 

73%
27%

8/91%

2/8%

73%

27%

زمان گذشته زمان حال

73%

27%
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داستانِ يبندها یِبا بررس.ان استینما یمنف يمثبت به بندها يبت بندهانس ،باالدر نمودار 

.مشاهده شد یمنف%)2/8(بند  19بند مثبت و %)8/91(214تعداد  ،»رو روبهت کمین«

ه کیو وجه کیمکابد و حضور افعال ی مییتجل یثر موارد در فعل اصلکدر ا یینما وجه

وان ت یمیینما وجهدر .سدر میحداقل داستان به يدر بندهاهستند،  یینما وجهبارزِ يها هندینما

در.ت و مانند آن پرداختیا عدم قطعیت یا عدم ضرورت، قطعیان، ضرورت کا عدم امیان کبه ام

 7تنها (هدد مینویسنده تمایل کمی به استفاده از افعال کمکی و وجهی نشان  ،حاضررةیکپ

22(ندک مییی استفاده نما وجهاز ادات بیشتر،مفاهیم فوقدادنِو براي نشان)بند 233مورد از 

).بند 233مورد از 

 ، با ارائۀنقش خودایستا در ایجاد اعتبار بند بارةدر ،گونه که در بخش چارچوب نظريهمان

 اعتبارِ دادنِاین داستان براي نشان نویسندةبیان شد، )2004(یی برگرفته از تامپسون ها لمثا

از بند مثبت بیش از بند منفی استفاده کرده است، خود، در بخش قطبیت بندهاي متن 

و نه (فعل کمکی، نویسنده با قطعیت اربردک کمیِ دلیلِ به،یینما وجههمچنین در بخش 

برد زمان کار بهزمان نیز اعتقاد  نظرِاز.به متن اعتبار بخشیده است )احتمال و عدم قطعیت

با این فرض که با چنین  ،بنابراین پیرزاد .ودش میدیده  ي دیگرها ناز زما بیشترگذشته 

ننده اش طوري از اعتبار برخوردارند که مورد پذیرش خوا بندهاي مورد استفاده ،کاربردهایی

 تواند در تعامل به مرحلۀ زمانی میچراکه نویسنده .متن یا داستان را پیش برده است ،است

.ادعا و اطالعات موجود در وجه را معتبر درنظر بگیرد بعدي و تولید بند بعدي برود که خواننده

به .ك.ر(هستند یینما وجهادات  يبند، دارا 233بند از  22تنها :یینما وجهادات  -3-الف

با دو عنصر نشان داده  یینما وجهر است در بخش وجه، کالزم به ذ).17تا  15يها هنمون

اربرد کسنده به یل نویتما ،رة حاضریکدر پ.یینما وجهادات  يگریستا و دیخودا یکی،ودش می

ي که بسامد کاربرد ادات وجهی طور بهیی بیش از افعال کمکی و وجهی است،نما وجهادات 

.است%3و افعال کمکی و وجهی 4/9%

:متمم استادات و ه، واژ لشامل فع :مانده -ب

 صورت بهستا یه همراه با خوداواژ لفع ،موارد بیشتردر  ،ه اشاره شدکطور همان:هواژ لفع -1-ب

استفاده نشده یا وجهیکیمکفعل  ،یینما وجهيبرا ،گرید عبارت به.رفته است کار بهخته یآم

ه وجود واژ لستا، به تعداد بندها فعیبرخالف خودا ،هواژ لبودن وجود فعيبا توجه به اجبار.است



151|…بررسی سبکی یک داستانِ کوتاه معاصر

، ین عنصر در فارسیگاه ایجا.استشدهن عنصر ظاهراً حذف، اما محاسبه یا یالبته گاه.دارد

.است بنديانتهادر 

ادات  عنوانِ به،اي اضافهو حرف  يدیهر دو نوع گروه ق ،گرفتهصورت يها یدر بررس:ادات-2-ب

کاربرد سنده به یش نویگراشده، بند بررسی 233از مجموع .در بندها مشاهده شد ،یتیموقع

، معادلمورد 41(از گروه قیدي بیشتر%)1/23مورد، معادل 54(اي اضافهگروه حرف 

مورد ادات در این بندها مشاهده  95بنابراین در مجموع  .بود یتیادات موقع عنوان به%)5/17

.ستدهااز کل اجزاي بن %6/40شد که معادل 

و یا  %)9/42مورد، معادل 76(گروه اسمی صورت بهي داستان یا ها ممتم:متمم-3-ب

معادل (مورد متمم  104بند  233که در مجموع هستند %)12مورد، معادل28(بندصورت به

 آنها جز مواردي که دربه ،در اکثر موارد در کنار فعل قرار دارند ها ممتم.مشاهده شد%)9/54

.ادات موقعیتی بین فعل و متمم قرار گرفته باشد عنوان بهاي اضافهیک گروه حرف 

یفرانقش تجرب -4-3

:دینکر توجه یز يها هبه نمون

18-Øنشستهاروي یکی از نیمکت.

فرایند ماديادات موقعیتیگر کنش

.بودخالیهاي دور حوضنیمکت-19

اي فرایند رابطهویژگیحامل

.کردسماجت میذهنشاما-20

فرایند رفتاريرفتارگر

21-Øآمدخوشش میاز دختر هم.

فرایند ذهنیادات موقعیتی/پدیدهگر حس

.نبودکسهیچروروي نیمکت روبه-22

فرایند وجوديموجودادات موقعیتی



شناسیزبان و زبان مجله |152

».ریز یاقوتمسینه«:گفتمیخودش-23

کالمفرایند کالمیگوینده

يند مادیند، فراین فراین داستان پربسامدتریور، در اکمذ يها هنمون یبا توجه به بررس

سنده یه نوکن است یاز ا کیحا ،ن داستانیدر ا يند مادیاد فرایوجود تعداد ز.است)مورد129(

در رتبۀ دوم اي طهند رابی، فرايند مادیپس از فرا.ع بپردازدیان رخدادها و وقایقصد دارد به ب

 يف فضایند به توصین فرایا قِیطره ازکن است یسنده ایهدف نو.ردیگ میقرار )مورد 45(

 يندهایفرا یفراوان.انتقال دهدبه خواننده متفاوت  يم را در بندهایداستان بپردازد و مفاه

 يها تیسنده به رفتار شخصیز نوکدهندة توجه و تمرنشاندر رتبۀ سوم،)مورد 27(يرفتار

)مورد 6(يند وجودیدو فرا.است يپس از رفتار)مورد 21(یند ذهنیگاه فرایجا.داستان است

.هندد میل کین داستان تشیندها را در این تعداد فرایتر مک،)مورد 5(یالمکو 

فراوانی کاربرد انواع فرایندها در داستان -7نمودار 

وان دلیلی براي ت میرا گرایش نویسنده به کاربرد فراوان فرایند مادي  ،سبکی لحاظبه ،بنابراین

نشانۀ  ،در رتبۀ دوم اي طهفرایند راب گرفتنِهمچنین قرار.نظر گرفتو وقایع در بیان رویدادها

ترین بسامد مربوط پایین ،ازسوي دیگر.ستها هکنندارتباط بین شرکت انتقال مفاهیم و برقراري

دهندة حداقل تمایل نویسنده به کاربرد گفتگوي دوطرفه بین نشان ،به افعال کالمی

.ي داستان استها تشخصی
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يریگجهیبحث و نت -5

نیمکت «داستانِ نویسندة الگوهاي سبکیِوان به ت یمنظر گذشت، ه ازکییها لیتحل براساسِ

 کن سبییتع يبرا ییاگر شنقدستور  براساسِه کن الگوها یا کتکت.دست یافت»روروبه

ن الگوها و یا از یوان به برخت یم.نداش بردهیره پیکپ يسازند، متن را در جهت باهما الزم

:ردکر اشاره یقرار زرزاد بهیا پیژة زویو کیِسب يها همشخص

سنده به یل، نویشده در بخش تحلارائه يداستان، با توجه به آمارها ییِروا کسب براساسِ

کاربرد زیاد فاعل پنهان  رغمِبه.دارد لیتمات اول داستان و مسائل مربوط به او یز بر شخصکتمر

و این موضوع  داراي اهمیت ویژة خود هستند ها هکنندمچنان شرکته ،در این داستان

اما از آنجایی که در زبان فارسی تمایل به حذف فاعل در فاعل نیست  اهمیتیِدهندة بینشان

.ز فاعل پنهان استفاده کرده استا، نویسندة داستان وجود داردابتداي جمله 

ت یشخص آنچهان رخدادها و یبه ب يوه راکن است از آ کیحا ،يوجه خبر ياربرد باالک

ن داستان یز در این یوجود چند وجه پرسش.ردازدپ میند، ک میل یداستان در ذهن خود تحل

ایجاد یدغدغۀ ذهن ، براي اوت داستانیشخصپیرامونو افراد  وقایعه کن است یاز ا کیحا

گویی و تک ورتص به،ي ذهنی خودها شق پرسیطرن افراد را، ازیاواهد خ میو اندکرده

مثالً در مدت زمان .آگاه شود آنها یِاز مسائل زندگدر تفکرات خود ند و کل ی، تحلغیرمستقیم

نشسته و  رو روبهت کمین يبر رو كه در پارکاست  ير مسائل مردیساعتۀ ناهار، درگیکوتاهک

.نداردپ میاش یاز زندگ یتیرر او را نارضاکم يها ندیشکگاریعلت س

ع و یوقا ،يه راوکهد د میبرد فراوانِ زمان گذشته نسبت به زمان حال نشان ارکن یهمچن

.ندک میت یود، رواش میل یت اول داستان تحلیه در ذهنِ شخصکرا  آنچهن یدادها و همچنیرو

 ذهنِ رون و درونِیب اتیواقع انِیدر ب ،يه راوکهد د میاد از زمان گذشته نشان یز ن استفادةیا

رش ینده قرار ندهد تا خواننده به پذیا آیمخاطب را در قالب زمان حال  هدد میح یخود ترج

 اعتبارِ بینِ توان به ارتباط این نتیجه را می.شودوادار ،يداور حقِ داشتنِ بدونِ ،داستان يفضا

از بند  ،در بخش قطبیت ،نویسندة داستان بنابراین.وجه نیز تعمیم داد بخشِ بند با عناصرِ

فعل  کاربرد کمیِ دلیلِ به،یینما وجهند منفی استفاده کرده است و در بخش مثبت بیش از ب

 این اعتباربخشی ،وي نظرِبه.به متن اعتبار بخشیده است)و نه عدم قطعیت(کمکی، با قطعیت 
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،در تعامل.ادامه دهدداستان را نگارش است ي که توانسته طور به، استمورد پذیرش خواننده 

.استخواننده معتبر توسط  وجه اي پیاپی، پذیرش ادعاي نویسنده در تولیدهتولید بندالزمۀ

ان یب يبرا،يند مادیفرا صورت به،افعال ياربرد باالکسنده به یش نویه گراکگر آنیتۀ دکن

 یتیچنان اهمم از آنیداستان و انتقال مفاه يف فضایتوص ،گرید يازسو.ع استیدادها و وقایرو

.ردیدر رتبۀ دوم قرار گ ،تعداد ازنظرِ ،اي طهند رابیاربرد فراکاست جب شدهه موکبرخوردار است 

)ا چندنفرهیدو (ییوگوو گفت یالمکاربرد افعال کل به ین تمایتر مکه کاست  ین در حالیا

.ودر میش یپ)گویی درونیتک(مونولوگ صورت بهسرتاسر داستان  ،گرید عبارت به.وجود دارد

ورد، سؤاالتی است که شخصیت اول داستان در خ میچشم پرسشی هم بهن در متن داستااگر 

.رددگ میآنها پاسخ دنبالِند و بهک میمطرح  ،بدون حضور مخاطب ،درون افکار خود

از سه  یکر در هریی، تغکیسب يگفتمان با الگوها ين پارامترهایبا توجه به وجود ارتباط ب

 ،متعاقب آن ،ج وی، در نتاآنها مربوط به يها ها مشخصیگفتمان  وه و عاملِیحوزه، ش پارامترِ

، ی، علمییروا(ن تفاوت در نوع داستانیبنابرا.ندک میجاد یز ایتمایمورد بررس کیِسب يالگوها

و مانند آن، در )يا گفتاریينوشتار(رهیکا نوع پیداستان  يها تیا شخصی)یلیا تخییحماس

.ددار ییسزار بهیتأث ،کیسب يبه الگوها یابیدست
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