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بتواند برد تا  کار میبه ایجاد ارتباط ي برايابزارمنزلۀ به بشر زبان را، گرا هاي نقش رویکردزنظرا

هاي مختلفی  شیوهدر زبان با توجه به اینکه .بپردازد، دهد به بازنمایی آنچه در جهان رخ می

یکی از ، اردوجود دهاي امر  عبارتی این وضعیتیا به، ها و رخدادها براي بازنمایی این وضعیت

بازنماییهاي مختلف  بندي شیوه طبقه، گرا حداقل در انگارة دستورهاي نقش، هاي اصلی بخش

هاي دستور نقش و ارجاع  ها و تفاوت پژوهش حاضر بررسی شباهتهدف .استهاي امر  وضعیت

 ديبن در طبقه، گرا نقش ۀیرظنعنوان دو به و سنجش کارآیی آنها مند گراي نظام و دستور نقش

بوك  وجو در تارنماي گوگل با جستهاي این تحقیق  داده .است فارسی هاي امر در زبان وضعیت

ابتدا .ستا دست آمده به،معاصرفارسی مان رو با محدود نمودن تصادفی انتخاب به هفت 

هاي زبان فارسی  شود و پس از آن داده در دو رویکرد بیان می ي امرها وکار بازنمایی وضعیتساز

نتایج این بررسی بیانگر آن است که هرچند .گیرد وب آنها مورد سنجش قرار میارچدر چ

مند مبناي  گراي نظام بندي دستور نقش بندي دستور نقش و ارجاع مبناي زمانی و طبقه طبقه

هر دو دستور بین بازنمایی  .هستندیکدیگر بندي قابل انطباق بر اما این دو طبقه، معنایی دارد

مند  نظامگراي  نقشدهد که دستور این پژوهش نشان می.گذارند ها تمایز می عیتوضرخدادها و 

رگرفتن چند نوع عمل مختلف قرابنیاد بودن و انگلیسیدارد و رفتار زبانی فعلکمتري به  توجه
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دستور نقش و در  .مند است گراي نظام ر نقشهاي دستو از ضعف، یک فرایند واحد ةدر حوز

شناختی و کشیدن مرزهاي  رده ینگاهدارابودن ، ن تأثیر رفتار زبانی فعلنظرگرفتارجاع با در

.خورد چشم میبه ها کمتر این نارسائی، فعل تر بین انواع دقیق

، نوع یزبان فارس، دستور نقش و ارجاع، مند نظام يگرا دستور نقش، ت امریوضع :ها دواژهیکل

.عمل، فرآیند

مقدمه-1

،)2،1993:429آرمسترانگ(»است 1هاي امر تیاز وضع یجهان، جهان«اگر این باور را که 

کارکرد اصلی زبان را ایجاد ، گرا ان نقششناس زبانهمسو با رویکرد ، و از سوي دیگر، بپذیریم

را ارجاع و بیان )و نه تنها نقش آن(هاي زبان   نقشو یکی از ، )3،2003:2باتلر(ارتباط بدانیم

و4ولین ون(دهد تلقی کنیم نچه در جهان یا یک جهان ممکن رخ مییعنی بازنمایی آ، گزاره

ها زبان را براي ایجاد ارتباط  بار که انسانتوانیم نتیجه بگیریم که هر می، )5،1997:82الپوال

هایی  ابزاردهند و بدین منظور از  ه یک وضعیت امر در جهان ارجاع میبدر اصل  ،برند کار می به

.هاي امر را توصیف کنند کنند تا این وضعیت استفاده میاست داده ها قرارآنکه زبان در اختیار 

هاي مختلفی براي بازنمایی این  آن است که شیوه، نماید اما آنچه در این خصوص قابل توجه می

هاي پیش روي  از چالش یکیاز دیرباز ، بر این اساس.هاي امر در زبان وجود دارد وضعیت

 زبانیِ هاي مختلف بازنماییِ بندي شیوه طبقه، پرداز نظریه انِناسش زباندستورنویسان و 

ولین و الپوالآنچنان که ون.استبوده 6»بند«در)ها حالت، فرایندها، رخدادها(ها موقعیت

توسط ارسطو انجام گرفته بندي انواع فعل طبقهبراي اولین تالش ، کنند اشاره می)1997:83(

ند ا ترتیب عبارتشود که به امر اصلی معرفی میچهار گروه وضعیت  بندي و در این طبقه است

،)هاي امر داراي رخداد ناگهانی وضعیت(8رخداد، )هاي امر ایستا و غیرپویا وضعیت(7وضعیت:از

که در آن هاي امر پویا  وضعیت(10و کنش)هاي امر مستلزم تغییر در طی زمان وضعیت(9فرایند

همواره گرا  امروزه نیز در دستورهاي نقش).دهد کاري انجام می رد کهاي وجود دا نندهککتشر

1. states of affairs 6. clause
2. D. M. Armstrong 7. situation
3. C. S. Butler 8. event
4. R. D. Van Valin 9. process
5. R. J. Lapolla 10. action
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هاي جهان واقع یا  بازنمایی موقعیت هاي مختلف بندي شیوه یکی از موضوعات مورد بحث طبقه

ها در این  گرا همچون دیگر حوزه که البته دستورهاي نقش، است »بند«هاي ممکن در  جهان

، نگاه کنید به باتلر(هایی دارند ها و شباهت تفاوت)در بند هاي مشخص بازنمایی وضعیت(حوزه 

2003.(

گرا در این  آن است تا ضمن معرفی ادعاهاي دو نظریۀ نحوي نقشپژوهش حاضر بر

براي .هاي امر بپردازد بندي انواع وضعیت هاي آنها در طبقه ها و شباهت به بیان تفاوت، خصوص

گراي  و دستور نقش 1جمالی دستور نقش و ارجاعنخست به معرفی ا، این هدف رسیدن به

از  هاییدادهسپس با ارائۀ .پردازیم می، مند مشهور است که اصطالحاً به دستور نظام، 2مند نظام

دستور نقش در بندي افعال  ها پاسخ دهیم که اوالً طبقه کنیم به این سؤال زبان فارسی تالش می

 و دوم، گیرد  مند قرار می گراي نظام دستور نقشافعال در بندي  و ارجاع چگونه در تناظر با طبقه

ارائۀ بندي افعال زبان فارسی راهگشا هستند و به  کدامیک از این دو نظریه در طبقه، اینکه

.کنند تري از زبان فارسی کمک می توصیف بهتر و جامع

نۀ پژوهشیشیپ-2

گرایی  شدن رویکرد نقشزمان مطرح از، کند اشاره می)41-1390:43(گونه که دبیرمقدمهمان

بررسی  برايایم و آثاري نیز  هاي مختلفی از آن مواجه بوده ما با شاخه، یشناس زباندر علم 

توان به  که از آن جمله می، اند ها با یکدیگر به نگارش درآمده هاي این گونه ها و تفاوت شباهت

گراي  اً به بررسی تطبیقی دستور نقشترین اثري که مشخص برجسته.دکراشاره )1984(3نیکولز

، جلدي خودوي در مجموعۀ دو.است)2003(باتلر، و ارجاع پرداخته ند و دستور نقشم م نظا

گراي  دستور نقش و ارجاع و دستور نقش، مند گراي نظام ضمن معرفی مبانی نظري دستور نقش

باتلر مشخصاً در .پردازد هاي مختلف می گرا در حوزه به مقایسۀ این سه دستور نقش، 4دایک

.دکنهاي امر را در این سه دستور مقایسه می بندي وضعیت کتاب خود شیوة طبقه مفصل هشت

تواند به  هر سه نظریه اهمیت این مسئله را که یک موقعیت واحد در جهان می، ويباور به

1. Role and Reference Grammar
2. Systemic Functional Grammar
3. J. Nichols
4. S. C. Dik
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مهم و البته هاي  اما تفاوت، اند تشخیص داده، هاي مختلفی در زبان بازنمایی یابد شیوه

دستور نقش و ارجاع ، طور مشخصبه.اي در کاربرد اصطالحات بین آنها وجود دارد کننده گمراه

نوع «برد و اصطالح  کار میموقعیت در جهان بهدادن یک نشانرا براي »وضعیت امر«اصطالح 

گراي  نقش اما دستور.دهد یا طبقۀ محمولی را براي انواع بازنمایی زبانی آن ترجیح می 1»عمل

کار ها در جهان به موقعیت بازنماییِ هاي مختلف را براي شیوه2مند اصطالح انواع فرایند نظام

.برد می

دهد که اگر در چارچوب ادعاهاي دستور نقش و ارجاع به فرایندهاي  نشان می )همان(باتلر

از5و رفتاري 4یانیب، 3تمایز اصلی بین فرایندهاي مادي، مند نگاه کنیم گراي نظام دستور نقش

زیرا فرایندهاي دستۀ اول ، از سوي دیگر وجود دارد 7و وجودي6اي یک سو و فرایندهاي رابطه

-ایستا  و فرایندهاي دستۀ دوم+ایستا در تناظر با انواع 8همچنین فرایندهاي ذهنی.هستند

وي).2003:418، باتلر(ستدر دستور نقش و ارجاع ا10و ایستاي سببی9هاي ایستا محمول

ا دستور مند مبناي تشخیص انواع فرایندهاست ب گراي نظام است آنچه در دستور نقشمعتقد

ور و رفتار دستور نقش و ارجاع در این زمینه اصالً به دستنقش و ارجاع تفاوت بسیار دارد 

تور هرچند در میان فرایندهاي مطرح در دس، باور باتلربه.مند شبیه نیست گراي نظام نقش

ور نقش و ارجاع مشخصۀ ایستایی در دست فرایند مادي رابطۀ روشنی با، مند گراي نظام نقش

با تمایز عنصري متناظر ، مند گراي نظام مند انواع فرایندهاي دستور نقش در شبکۀ نظام، دارد

).438:همان(وجود ندارد، دار که در دستور نقش و ارجاع مطرح استنمهم محدود یا زما

کند که  اشاره می مند گراي نظام دستور نقش و ارجاع و دستور نقشدر بیان شباهت  باتلر

/هاي مشخص هاي انواع وضعیت ها و تفاوت کنند شباهت هریک از این دستورها تالش می

طوري که در به، هاي جانشینی نشان دهند مشخصهاي از  فرایندها را با مجموعه/ها محمول

کننده هستند و در  تعیین پایانی±، محدود±، ایستا±هايدستور نقش و ارجاع مشخصه

گیرد که پذیرش یک  در پایان نتیجه می او.اي رابطه، ذهنی، ماديمند  گراي نظام دستور نقش

1. Aktionsart 6. relational
2. process type 7. existential
3. Material 8. mental
4. Verbal 9. state
5. Behavioral 10. causative state
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، مزایایی دارد، شود مند مطرح می گراي نظام روند جانشینی مانند آنچه در پیکرة دستور نقش

ی شناس زبانهاي  دن برخی از حوزهکر ستور را براي روشنهاي حاصل از د توان توصیف چراکه می

.به کار بست )در مفهوم کلی آن(کاربردي

د بحث در طور مشخص مسئلۀ مورر از اثر باتلر که بهیغ، اطالع دارندگانتا جایی که نگارند

 هاي امر بندي انواع وضعیت تاکنون اثري به مقایسۀ شیوة طبقه، دهکرپژوهش حاضر را بررسی 

اما .استنپرداخته، طور کلی و خواه در مورد یک زبان خاصخواه به، در دو نظریۀ مذکور

ور نقش و ارجاع به نگارش مند یا دست گراي نظام مطالعات بسیاري در چارچوب دستور نقش

.استدرآمده

هاي زبان فارسی  از جمله مطالعاتی که در چارچوب دستور نقش و ارجاع به تحلیل داده

،)1391(رضایی و نیسانی، )2010(پور معزي، )2003(توان به رضایی اند می هپرداخت

اما عالوه بر مطالعات .دکراشاره )1392(رضایی و نیسانی، )1391(پور نژاد و رسول پهلوان

بندي نمودي افعال در  طور خاص طبقهنیز به)1391(و رضایی)1390(شریفی، مذکور در باال

، شریفی در مطالعۀ خود.اند ع را در مورد زبان فارسی مورد بررسی قرار دادهو ارجا دستور نقش 

بندي افعال را در دستور نقش و  طبقه، با بررسی صد فعل ساده و صد فعل مرکب زبان فارسی

ر افعال د نموديِ بنديِ طبقهکه گیرد  وي در پایان نتیجه می.استارجاع مورد سنجش قرار داده

حدود زیادي در مورد افعال زبان فارسی قابل اعمال است و افعالی که تا دستور نقش و ارجاع

.دنوجود ندار، اي درنظر گرفت بندي جداگانه بتوان براي آنها طبقه

هاي ایستاي زبان فارسی در چارچوب  نیز به بررسی نحوي و معنایی فعل)1391(رضایی

، افعال در زبان فارسی ۀچندگان هاي وي ضمن معرفی طبقه.تاسدستور نقش و ارجاع پرداخته

زیرا ، صورت استمراري ظاهر شوندتوانند به نمی این زباندهد که افعال ایستا در  نشان می

.ارندة کنش یا تغییر حالت نیستنددربرد

1مند هلیدي گراي نظام آثار بسیاري نیز به بررسی زبان فارسی در چارچوب دستور نقش

دستجردي کاظمی، )1387(نژاد و نجفی پهلوان، )1385(تبریزمنش:جملهاز ،اند پرداخته

شده در  بندي ارائه جمله مطالعاتی که طبقهاز.)1391(دیانتی  و )1389(بیک رستم، )1388(

1. M. A. K. Halliday
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.دکراشاره )1379(توان به غیاثیان می، اند کار بسته این دستور را در مورد افعال زبان فارسی به

ت یدرنها و استدهکربندي  طبقه)1994(ب نظریۀ هلیدي وي افعال زبان فارسی را در چارچو

 یجز اختالفات جزئز قابل اجراست و بهین یدر زبان فارس يدیهل يبندطبقهکه رد یگ یجه مینت

، یکل يبندمیدر تقس، شود یمشاهده م یو فارس یسین زبان انگلیکه در داخل هر طبقه ب

.وجود ندارد یتفاوت

 یزبان فارس يها ا دادهیکند به این پرسش پاسخ دهد که آ الش مینیز ت)1383(نژاد پهلوان

به  يو، ن منظوریبه هم، ر؟یا خیمنطبق است  يدیمند هل نظام يگرا دستور نقش يبا الگو

 یزبان فارس يساختمان بندهاه درین نظریا یسه فرانقش اصل یل بند و نحوة تجلیتحل

م به یتسامح قابل تعم یو با اندک یکل طور به يدیلۀ هیرد که اگرچه نظریگ یجه میپردازد و نت یم

ه ین نظریدر اشده ن زبان با مسائل مطرحیرسد ا یمنظربه ياما در موارد، است یزبان فارس

.انطباق کامل ندارد

ينظر یمبان-3

به ، است که زبان نخست ابزاري براي ارتباط بشر استباور گرا این  نقطۀ آغاز رویکردهاي نقش

حول این محور ، دهندمی گرا براي زبان ارائه  هاي نقش لیل هم هر تبیینی که نظریههمین د

را ازنظر  )335-2000:336(ولین  ونبیانرغم این نقطۀ اشتراك نباید این بهالبته.چرخد می

، گیرند گرا قرار می ی نقششناس زبانهایی که زیر عنوان  و روشها اکثر انگاره«دور داشت که 

هاي  انگاره غالبیادي با یکدیگر دارند و این تفاوت گاهی بیش از تفاوت آنها با تفاوت ز

گرایی  هاي مختلف نقش تمایز گونهکه کند  میبیان نیز )2003:29(باتلر.»گرایانه استصورت

شناسی زبان  ابعاد و میزان تأثیر متن و رده، را میزان اهمیتی که هریک براي عوامل شناختی

اینکه پژوهش حاضر در چارچوب دستور نقش و ارجاع و دستور بهباتوجه.کند عیین میت، اند قائل

ابتدا به پیوستاري که جایگاه این دو دستور ، استمند هلیدي به نگارش درآمده نظام گراي نقش

.گذرانیم کنیم و سپس مبانی نظري آنها را ازنظر می نگاه می، دهد را نسبت به یکدیگر نشان می

گرا نقش(FG)گرا دستور نقشگراصورت

(SFG)مند گراي نظام دستور نقش(RRG)دستور نقش و ارجاع

گرایی  مند بر روي پیوستار نقش گراي نظام دستور نقش و ارجاع و دستور نقش -1نمودار 
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دستور نقش و ارجاع-3-1

نخستین بار در دهۀ هشتاد ، گرایی هاي رویکرد نقش عنوان یکی از گونهدستور نقش و ارجاع به

در این دستور ساختار زبان حاصل .مطرح شد1و ویلیام فولی ولین ونمیالدي توسط رابرت دي 

هایی که  کی از ویژگیی.شود المی و کاربردشناختی تلقی میارتباط نحو و معنا در سایۀ عوامل ک

اي بودن این دستور  الیه تک، سازد هاي نحوي متمایز می دستور نقش و ارجاع را از دیگر نظریه

تنها یک سطح بازنمایی نحوي براي ، برخالف دستور زایشی، ه این معنی که این دستورب، است

ۀهرچند ارائ الزم به ذکر است.همان صورت واقعی جمله است، سطحشود و آن  جمله قائل می

اما با توجه به ، این دستور در مورد ساخت نحوي و ساخت منطقی قابل مالحظه است دیدگاه

اند و طرح مجدد آنها در این  خوبی توصیف شدهها این دو ساخت به اینکه در دیگر پژوهش

.پردازیم در ادامه تنها به معرفی ساخت معنایی در دستور نقش و ارجاع می، گنجد مجال نمی

یکی .دارد ارتباطی زبان در تحلیل ساختار آن اهمیت زیادينقش ، در دستور نقش و ارجاع

یعنی بازنمایی چیزهایی که در جهان ، ارجاع و اسناد است، هاي زبان و نه تنها نقش آن از نقش

براي انجام این .اند دهد و مشارکانی که در این رخداد دخیل واقعی یا یک جهان ممکن رخ می

.هاي مشخص ارجاع دهد بان باید ابزارهایی داشته باشد تا بتواند به مشارکان و وضعیتز، مهم

هاي  ند و گروهکنهاي امر را توصیف می ی وضعیتافعال و دیگر عناصر محمول، طور معمولبه

در دستور نقش .روند کار میاسمی و دیگر عبارات ارجاعی براي اشاره به مشارکان آن وضعیت به

اي که بین محمول و  راي درك محتواي معنایی افعال و عناصر محمولی و رابطهو ارجاع ب

نقش ، شوند و نوع فعل بندي می هاي امر طبقه وضعیت، هایش برقرار است موضوع

.کند دخیل در آن وضعیت را مشخص میکنندگان  شرکت

بندي نوع  قهبراساس طب، شود اي که در دستور نقش و ارجاع براي افعال ارائه می بندي طبقه

باتلر وراببندي که به در این طبقه.است ریزي شده پایه)1979(3و دوتی)1967(2عمل وندلر

،)پویا±(،)ایستا±(هاي مشخص براساس چهار مشخصۀ  وضعیت، مبناي زمانی دارد، )2003(

1. W. A. Foley
2. Z. Vendler
3. D. Dowty
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، کدامرتقسیم و براي ه 3و پایا2اي لحظه، 1کنشی، به چهار دستۀ ایستا)اي لحظه±(و)پایانی±(

).4،2010:94پیوي(شود می ر گرفتهیک گونۀ سببی نیز درنظ

توصیف ، محدود هستندهاي ایستا و غیرپویا را که ازنظر زمانی ذاتاً نا افعال ایستا موقعیت

ذاتاً ازنظر زمانی محدود  و هردو بیانگر تغییر حالت، ااي و پای افعال لحظه، مقابلدر.ندکنمی

و در یک اند  آنی، اي جنبه است که افعال لحظه اي و پایا در این فعال لحظهالبته تمایز ا.ندهست

هاي پویا را  افعال کنشی نیز وضعیت.اي ندارند اما افعال پایا چنین ویژگی، دهند لحظه رخ می

نیز )2005:32(ولین ون، عالوه بر این چهار نوع اصلی.کشند به تصویر می، که ذاتاً نامحدودند

)1976(شده ازسوي وندلر طبقۀ دیگري را به چهار طبقه مطرح)1997(5اسمیتنقل از به

اي و منقطع هستند که هیچ  افعال منقطع رخدادهایی لحظه.دنام می 6منقطعافزاید و آن را  می

هستند که در اصل افعال کنشی 7گروه دیگري از افعال افعال کنشی پایا.نتیجۀ مشخصی ندارند

ر مشخصۀ مذکور در باال که با کاربرد چها اي گانه بندي شش طبقه.هستندداراي نمود پایانی 

)102-2003:103، برگرفته از رضایی(هایی از زبان فارسی در زیر همراه با نمونه، دآم دست هب

:آورده شده است

اي لحظه-،پایانی-،پویا-،ایستا+ایستا-الف

.دیدن، ترسیدن، دنبو، داشتن، داشتندوست، دانستن:مثال

اي لحظه-،پایانی-،پویا+،ایستا-کنشی-ب

کردنگریه، خندیدن، کردنگوش، خوردن، دویدن، نوشیدن، شناکردن، نوشتن:مثال

اي لحظه+،پایانی+،پویا-،ایستا-اي لحظه-ج

منفجرشدن، رسیدن، کشتن، مردن، افتادن، ترکیدن:مثال

اي لحظه-،پایانی+،پویا-،اایست-پایا-د

شدنخشک، کردندرست، زدنیخ، آموختن، ساختن، شدنآب:مثال

1. activity
2. achievement
3. accomplishment
4. E. L. Pavey
5. C. Smith
6. semelfactive
7. active accomplishment
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اي لحظه+،پایانی-،پویا±،ایستا-منقطع - ه

کردنعطسه، کردنسرفه:مثال

اي لحظه-،پایانی+،پویا+،ایستا-کنشی پایا-ي

)شکل مینا کیک خوردابل کاربرد کنشی آن بهمینا کیک را خورد درمق(خوردن:مثال

نحوي و معنایی آزموناي مجموعهدر دستور نقش و ارجاع براي تعیین طبقۀ افعال از 

:2003، باتلر(شود بهره گرفته می، گیرند ت مینشأ)1979(از آنها از انگارة دوتی که برخی 

رضایی، مورد بررسی تطابق یابد زبانِهاي  با توجه به اینکه این آزمون بایستی با مشخصه.)355

)1997، و الپوال ولین ون(نیز با الگوگیري از آزمونی که براي زبان انگلیسی)2003:103-91(

فعال در زبان فارسی معرفی پنج آزمون را براي تعیین چهار طبقۀ اصلی ا، شده است یطراح

ر ادامه پنج د.سنجد ها می آن آزمون هایی هریک از طبقات فعلی را با توجه به د و با مثالکنمی

مطرح و ، هریک از شش طبقۀ فعلیبراي )91-2003:103(شده ازسوي رضاییمطرحآزمون 

.دشوهایی از زبان فارسی براي آنها ارائه می نمونه

:آزمون اول-1

.داشتن مادرش استعلی در حالِ دوست٭)1(ایستا-الف

.ترکیدن است بادکنک آرش در حالِ٭)2(اي لحظه -ب

.هاي تیم در حالِ دویدن بودند بچه)3(کنشی -ج

.کارگران مشغولِ ساخت خانه هستند)4(پایا-د

.کردن استمریم در حالِ سرفه)5(منقطع - ه

.کردن بودبچه مشغولِ عطسه٭)6(

.فاطمه مشغولِ خوردن کیک است)7(کنشی پایا-ي

دو)2003:92(رضاییباور  که به ستمراري استاربرد فعل با نمود اامکان ک، اول آزمون

.روند کار مییان این نمود بهبراي بدر زبان فارسی مشغولِودرحالِنحويِ -ساخت صرفی

:آزمون دوم-2

.شناسد شدت آن مرد را میپدرم به٭)8(ایستا-الف

.شدت مردآن مرد به٭)9(اي لحظه-ب

.داد ي استاد گوش میها احمد با جدیت به حرف)10(کنشی-ج
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.شدت زبان انگلیسی آموختعلی به٭)11(پایا-د

.شدت عطسه کردمریم به)12(منقطع - ه

.کرد جدیت سرفه میمریم با٭)13(

.جدیت جواب را دادعلی با)14(کنشی پایا-ي

افعال ایستا، و  این آزمون در ارتباط با مشخصۀ پویایی است، شود همچنان که مالحظه می

پویایی+از افعال کنشی و کنشی پایا با مشخصۀ  پویایی-اي و پایا را با مشخصۀ  لحظه

.سازد متمایز می

:آزمون سوم-3

.آرامی یک خانه دارداو به٭)15(ایستا-الف

.بادکنک آهسته ترکید٭)16(اي لحظه-ب

.دویدند سرعت در پارك میورزشکاران به)17(کنشی-ج

.سرعت آب شدها به برف)18(پایا-د

.کرد آرامی سرفه میمریم به)19(منقطع - ه

.آرامی غذا را خوردفاطمه به)20(کنشی پایا-ي

این قیود با افعالی که رخداد آنها مستلزم یک طول و ، آید آنچنان که از جمالت باال برمی

پایا را با  پایا و کنشیِ، ینشتوان افعال ک بدین ترتیب می.قابلیت کاربرد دارند، بازة زمانی است

اما افعال ایستا چنین قابلیتی ندارند، بردکاربه آرامیبهوسرعتبهقیود.

:آزمون چهارم-4

.یک ساعت در مطب پزشک بود)مدتبه(احمد )21(ایستا -الف

.یک ساعت مادرش را دوست داشت)مدتبه(احمد ٭)22(

.یک دقیقه ترکید)مدتبه(بادکنک آرش ٭)23(اي لحظه-ب

.یک ساعت در پارك دوید)مدتبه(علی )24(کنشی-ج

.خشک شدند، ده دقیقه)درعرض(ها  لباس)25(پایا-د

.کرد ده دقیقه سرفه می)مدتبه(مریم )26(منقطع - ه
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.سه دقیقه به شیشه خورد)مدتبه(شاخۀ درخت ٭)27(

.غذا را خورد، بیست دقیقه)در عرض(فاطمه )28(کنشی پایا-ي

ز اي را ا این آزمون در وهلۀ نخست افعال لحظه، دهند همچنان که جمالت باال نشان می

باید توجه داشت که هرچند برخی افعال ایستا و منقطع با  البته.سازد دیگر افعال متمایز می

.برخی از انواع آنها چنین قابلیتی ندارند، روند کار میچنین قیودي به

:نجمآزمون پ-5

.یک ساعت مادرش را دوست دارد)در(مینا ٭)29(ایستا-الف

.منفجر شدیک ثانیه)در(بمب )30(اي لحظه-ب

.یک ساعت شکست)در(شیشه ٭)31(

.کند یک ساعت شنا می)در(علی ٭)32(کنشی-ج

.احمد در دو روز ماکت را ساخت)33(پایا-د

.ردیک ساعت عطسه ک)در(مریم ٭)34(منقطع - ه

.یک ساعت سرفه کرد)در(مریم )35(

.کیک را خورد یک دقیقه)در(فاطمه )36(کنشی پایا-ي

از دیگر افعال ، هستند پایانی+این آزمون نیز افعال پایا و کنشی پایا را که داراي مشخصۀ 

.و منقطع نیز چنین قابلیتی دارنداي  برخی افعال لحظهالبته .کند میمتمایز 

اما .ها در تعیین طبقۀ افعال مختلف راهگشا هستند این آزمون، قبالً اشاره شد همچنان که

طور که در همان.مکنیتوجه ، کند اشاره می نیز)2003:101(اي که رضایی باید به نکته

طور کامل و در همۀ موارد پاسخگو نیستند و به ها به این آزمون، هاي فوق مشاهده شد نمونه

.اند حساس، رفته استکارفعل در آن بهاي که  بافت زبانی

مند نظام يگرا دستور نقش-3-2

و  هۀ شصت توسط مایکل هلیدي مطرح شدمند که نخستین بار در د نظام يگرا دستور نقش

1ساختۀ نظامیشه در نظریر، شود یاد میمند از آن  نظام يگرا نقش یشناس زبانبا عنوان  یگاه

1.Systemic Structure Theory
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دارد و از سنت  3لمزلفیییلو 2کیۀ گلسماتیب لندن و نظرمکت یشناس زبان، )1957(1فرث

زبان ، ن دستوریدر ا).4،1999:37نتریپ(ردیگ یکا سرچشمه میامر یشناخت مردم یشناس زبان

شود که  یم یاخت معنا تلقمنظور ساز امکانات مرتبط به هم به يا ا مجموعهیها  از نظام يا شبکه

.هاست ن نظامیاز ا کیامکانات مختلف در هر ل انتخابمحصو، شود ید میت تولینهاآنچه در

ن یبه ا، آن است یبودن و تنوع نقشهیالهیمند ال نظام يگرا دستور نقش يها یژگیوازیکی

ن یدر باالتر ییشود که نظام معنا یم یتلق یک نظام سه سطحیزبان ، ن دستوریکه در ا یمعن

 یۀ سومیال، حن دو سطین ایسطح آن قرار دارد و ب نیتر نییدر پا ییـ آوایو نظام واجسطح آن

).2009:5، وبستر.یو ج يدیهل(دستور قرار داردۀ واژگانیبه نام ال

ن یک از ایهرو  نظام زبان حاصل کاربردهاي مختلف آن استهلیدي براین باور است که 

مند نقش با  ظامن يگرا در دستور نقش.زبان است يها از نقش یکیدهندة  خود نشان، کاربردها

طور ن سه نوع معنا که بهیا.شود یا سه نوع معنا صحبت میو از سه نوع نقش معنا برابر است

ها در بند تظاهر  نش واژهیاز چ یو با جنبۀ متفاوتر دارندیام تأثیپ يمعنادر ساختيمساو

 يا معناینقش ، 6ينافردیب يا معناینقش ، 5یشگانیدان يا معناینقش :از ندا عبارت، یابند می

در دستور ،ک نقش و کارکرد دارندیش از یشتر عناصر موجود در بند بیچون بالبته، .7یمتن

و  يدیهل(شود یاز مفهوم فرانقش بهره گرفته م، مفهوم نقش يجابهمند گراي نظام نقش

9یو منطق 8یکه خود دربرگیرندة دو فرانقش تجرب یشگانیدر فرانقش اند).2004:59، سنیمت

 یتعامل زبانک تبادل ویبند را  ينافردیفرانقش ب.دشوتجربه تلقی می ییبند نوعی بازنما، است

با توجه به اینکه .شود یم ام درنظر گرفته یک پیعنوان بند به یکند و در فرانقش متن قلمداد می

، داردمنظر فرانقش تجربی اختصاص هاي زبان فارسی از به تحلیل دادهاز پژوهش حاضر  يبعد

1. J. R. Firth
2. Glossematic Theory
3. L. Hjelmslev
4. C. Painter
5. Ideational
6. interpersonal
7. textual
4. experiential
9. logical metafunction
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لذا در ادامه بر مالحظات نظري مرتبط ، گر از حوصلۀ بحث خارج استیصحبت از دو فرانقش د

.شویم ین فرانقش متمرکز میبا ا

از معنا را که  يا هیبند متمرکز است و آن ال يا گزاره يمحتوا يتنها رو یفرانقش تجرب

ن یدر ا.دکنیم یبررس، شتر مورد توجه استیب ین جلوة معناست و در مطالعات زبانیآشناتر

، تامپسن(شود یتوجه م،استان شدهیبند ب یکه در فعل اصل یکنشنوع تنها به فرانقش

در قالب ، یدرون يها و خواه تجربه یرونیب يها خواه تجربه، تجارب ما از جهانو  )2004:86

:شوند یم میتقس یاصل ۀندها به سه دستین فرایا.شوند یم یو متجل يبند دسته ییندهایفرا

ند یسه فرا، یند اصلین سه فراین ایالبته در مرز ب.يا ند رابطهیو فرا یند ذهنیفرا، يند مادیفرا

.رندیگ یگر قرار مید

دهد را  یاطراف ما رخ م يایو آنچه در دن یرونیب يها فرایندي که تجربه:يند مادیفرا-الف

ا فاعل یآن کنش دهندة انجامکه ينصربه ع.دشو می نامیده يند مادیفرا، کند بازنمایی می

.شود یداده م 1کنشگر یِبرچسب نقش، بند است یمنطق

.پرید       کبوتر)37(

کنشگر                   

و دهد، مرتبط است  با آنچه در درون ذهن ما رخ مییند ذهنیفرا:یحس/یند ذهنیفرا-ب

از آنجایی که در .ردیگ یکردن را دربرمخواستن و تصور، داشتندوست، ر فکرکردنینظ یافعال

، به آن، استدر ذهن او رخ داده يندیبلکه فرا، انجام نداده یکنشمشارك ، یند ذهنیفرا

بیان  3دهیعنوان پد با، استا تصور شده یسط او احساسشود و آنچه تو یگفته م2گر حس

:شود می

.را دوست دارد   کودکشمادر)38(

پدیده     گر حس        

ن دو مفهوم یا ارتباط را بیيریگ جهینت ینوع يا رابطه يندهایفرا:ياابطهند ریفرا-ج

براساس نوع .کنند یان میب»بودن«صورت بهندها تجربه را ین نوع فرایا.کنند یم يبند صورت

1. actor
2. senser
3. phenomenon
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2یتیهوو1ياسناداي  ند رابطهیدو نوع فرا، شود ین دو مفهوم برقرار میکه ب یارتباط

 يماد يایدر دن يرابطه به موجود ک طرفیياسناد يِا رابطه يندهایدر فرا.تشخیص است قابل

اما در فرایندهاي .)40نمونه (نکره است یِک گروه اسمیا یصفت ، گرید اشاره دارد و طرف

به یک حوزه در دنیاي مادي اشاره ، هر دو مشارکی که در رابطه حضور دارند، هویتی ايِ رابطه

).41نمونه (د و وظیفۀ محمول برقراري یک رابطۀ همسانی و برابري بین آنهاستدارن

.است     باهوشآرش)39(

حامل    شاخص       

.است   موفقیتنتیجۀ تالش)40(

شناخته             شناسا       

 يار دارد و رفتارهاقر یو ذهن يماد يندهاین فرایدر مرز ب يند رفتاریفرا:يند رفتاریفرا-د

معموالً در .گیرد یگریستن و غیره را دربرم، همچون خندیدن، ژة انسانیو یِکیولوژیزیف

:شود یده مینام3ک مشارك حضور دارد که رفتارگریتنها  يرفتار يندهایفرا

.کردند کنار دیوار بازي بقیه را نگاه می     گروهی)41(

رفتارگر        

اي قرار  هرایند بیانی فرایندي است که در مرز بین فرایندهاي ذهنی و رابطف:یانیند بیفرا - ه

گیرند و در قالب زبان  ی هستند که در ذهن انسان شکل میفرایندهاي بیانی روابط.گیرد می

:ندگویمی 4ندهیگو،است یالزامی که حضور آنمشارکبه ندها ین فرایدر ا.یابند نمود می

.پذیر نیست د تا اطالع ثانوي تردد در محور چالوس امکاناعالم کر      پلیس)42(

گوینده       

است که با افعالی چون بودن و  يند وجودیفرا، ندهاین نوع فرایآخر:يند وجودیفرا -ي

ند یدر فرا.ردیگ یقرار م يا و رابطه يماد يندهاین فراییابد و در مرز ب وجودداشتن تبلور می

:شود یگفته م5دارد که به آن موجود ک مشارك حضوریتنها  يوجود

1. attributive relational process
2. identifying relational process
3. behaver
4. sayer
5. existent
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.هم وجود دارد    ستون سرگرمیدر مجلۀ ما    )43(

موجود                               

روش پژوهش-4

نقش و  مطرح در دستورِ یک از شش طبقۀ فعلیِنخست براي هر، ها ر گردآوري دادهمنظو به

نشانیِبوك به  تارنماي گوگلاین افعال درهریک از و  عنوان نمونه انتخاب شدندافعالی به، ارجاع

)https://books.google.com( جمله حاوي آن فعل از یا چند یک سپس، .شد وجو جست

گزینش جمله از میان تعداد  ،طورتصادفی انتخاب شد؛ البته سعی شد هربار بین نتایج به

که درنهایت انتخاب به هفت رمان معاصر ژانر داستانی محدود  ی صورت گیردمحدودي اثر ادب

بررسی ، در قدم بعد.داددست جمله حاوي افعال موردنظر را به 39وجو، این روند جست.شد

موجود در هریک از این طبقات فعلی در تناظر و انطباق با  مختلف شد که چگونه افعالِ

.گیرند مند قرار می گراي نظام نقش فرایندهاي مطرح در دستورِ

و بحثل یتحل-5

مند در  گراي نظام ن بخش به بررسی و مقایسۀ رویکرد دستور نقش و ارجاع و دستور نقشیدر ا

هاي  به جمله.زیمپردا هاي جهان می وقایع و وضعیت، عبارتیهاي امر یا به بندي وضعیت طبقه

:زیر توجه کنید

).1334:174، چوبک(اهدخو میاو فقط یک همبازي )44(

).1344:150، چوبک(ترسید میاندام و ترسناکی از سایۀ خودش یک چنان سگ درشت)45(

).1342:213، چوبک(دوست داشترمرد را یپ، او بود یمیقد يمرد که مشتر)46(

).1334:54، چوبک(دیده بودبه نظرش رسید که این عکس را قبالً زیاد )47(

).1391:243، زارعی(شناختم میرا از زمان مسئولیتم در سپاه اسدآباد  اهللا حیذب)48(

).1389:519، انوري(شنیداي را  ناگهان صداي نفیر رزمنده)49(

.)1334:35، چوبک(دانست میهاي توي خیابان را دشمن خود  تمام آدم)50(

).1393:79، آبیار(بودآب  ياط افتاد و تنها صدایسکوت بر تن ح)51(

).1342:213، چوبک(داشتیکه سرووضع مرتب ]....[و آشنا یمیقد يک مشتری)52(

).1344:242، چوبک(بودآنچنان که دو سوم بلندي قدش از پاهایش ]...[)53(
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).1393:78، آبیار(ورو یکی و پشت بودصاف و ساده )54(

.)1344:168، چوبک(د ندارموجومن در آن خانه  یبود که گوئ يرفتار و حرکاتش طور)55(

ر تمام این دهد که فعل د تحلیل جمالت فوق در چارچوب دستور نقش و ارجاع نشان می

مند  گراي نظام چارچوب دستور نقشاما تحلیل همین جمالت در.ست»ایستا«جمالت از نوع 

،»رسیدنت«،»داشتندوست«،»استنخو«افعال .دهد این افعال را در سه دسته فرایند جاي می

و»بودن«افعال  .شوند فرایند ذهنی محسوب می»دانستن«و»شنیدن«،»شناختن«،»دیدن«

کنند و فعل  اي را بازنمایی می           فرایند رابطه، مند گراي نظام در دستور نقش »داشتن«

.یک فرایند وجودي است، »وجودداشتن«

:توجه کنید 68تا  57اکنون به جمالت 

:1344، چوبک(خورد شام میبود و داشت ردهجی جل و پالس خود را گستگوشۀ دن)56(

64(.

.)1391:121، راشدان(تو پستوها فرار کردندها  ها و بچه ریپ)57(

).1391:414، زارعی(]...[نوشتمم و روي آن ندیک ورق از تقویم روي میز کَ)58(

).1342:293، چوبک(کرد میشنا هنوز تفنگش تو دست راستش بود و و زیر آب )59(

:1391، زارعی(]...[نوشیدمقدر از آن آب گوارا سرم را به آب چشمه نزدیک کردم و آن)60(

66.(

).1393:87، آبیار(دوید میها  پی ام جوانی تند و تیز سمت پی)61(

:1334، چوبک(خندید میو بعد  شد خیره میگانۀ زنش  به صورت بچه]...[سید حسن)62(

106(.

.)1334:107، چوبک(کرد نگاه میواب خ از گوشۀ چشم به طرف تخت)63(

).1391:88، زارعی(]...[کرد گریه میبوسید و  پی او را می در حدود پنج دقیقه پی)64(

.)1393:172، آبیار(تا اسیر از ما گرفتهکه نهصد اعالم کردهعراق )65(

.)1342:214، چوبک(رون راندیاز دهانش ب يدپرپشت دوو ابر پرسیدرزا یم)66(

).1391:183، زارعی(»من به این کتري مشکوکم«:گفتباالخره دهقان )67(

، است زیرشان خط کشیده شدهجمالت فوق  ی را که درهای دستور نقش و ارجاع تمام فعل

عال در سه مند این اف گراي نظام در چارچوب دستور نقشکه درحالی ، گیرد یکنشی درنظر م
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»دویدن«،»شناکردن«،»نوشیدن«،»نوشتن«،»خوردنشام«افعال .گیرند گروه فرایند قرار می

و»خندیدن«،»کردننگاه«،»شدنخیره«.کنند فرایند مادي را بازنمایی می»کردنفرار«و

و»نگفت«،»کردناعالم«هاي  و فعل گیرند فرایندهاي رفتاري قرار می در طبقۀ »کردنگریه«

.فرایند بیانی هستند »پرسیدن«

هاي  ز در طبقۀ فعلیتمامی افعال در جمالت زیر ن، هاي دستور نقش و ارجاع براساس تحلیل

:گیرند اي قرار می لحظه

.)1344:138، چوبک(]...[و گفت ترکیدعلی ناگهان مثل انار  ]...[)68(

.)1344:220، چوبک(فروریختهایش  و در دم برگ ]...[)69(

.)1334:183، چوبک(غش کردهفالن پیرزن در دکان نانوائی ]...[)70(

.)1393:87، آبیار(روي آن پرید، رسیدپی که  ام باقر به اولین پی)71(

).1391:81، زارعی(»!مردشاه ، آباد بفرمایید اسالم«:گفت]...[)72(

.)1342:236، چوبک(شکستهاي مشروب  و شیشه ]...[)73(

ها معموالً دو نوع فرایند مادي  که این فعلدهد  مین افعال نشان یند در اینوع فرا یاما بررس

فرایند مادي  »رسیدن«و»شکستن«،»فروریختن«،»ترکیدن«.کنند و رفتاري را بازنمایی می

.دنگیر در دستۀ فرایندهاي رفتاري جاي می »مردن«و»کردنغش«هستند و 

:هایی از افعال پایا هستند هجمالت زیر نیز نمون

.)1342:98، چوبک(]...[درست کرده بودیک دستۀ کوچک چوبی براش )74(

.)1344:52، چوبک(یاد گرفتماین علمو  ]...[)75(

.)1334:170، چوبک(سوختکه دلم به حالش  یختخالصه اونقده اشک ر)76(

:1342، چوبک(]...[و توش ول کرد و جونورا ر ساختمیگن وختیکه خدا این دنیا رو )77(

286(.

.)1342:215، چوبک(]...[خ کرده بودیآساتور  يانگشت دست و پا)78(

و  ساختن، کردندرست(این افعال فرایندهاي مادي، مند گراي نظام در دستور نقش

.کنند را بازنمایی می)سوختندل، یادگرفتن(ذهنیو )کردنیخ

:پایا در زبان فارسی نگاه کنید کنشیِ رخداد فعل هایی از اکنون به نمونه

.)1334:168، چوبک(]...[خوردمشدي چایی شو ، صب شد)79(
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.)1344:68، چوبک(خورد]...[ه غروب از فروشگاه کشتی خریده بود دو دانه موز ک)80(

.)1393:45، آبیار(]...[خواندو دعایش را که نماز ]...[اختر )81(

.)1393:45، آبیار(ریختهایش را که  اشک]...[)82(

شوند  فعل مادي محسوب می »ریختن«و»خوردن«فعل ، مند گراي نظامدر دستور نقش

.گیرد فرایندهاي بیانی قرار می در دستۀ »خواندن«و

يریگجهینت-6

مطرح در  یک متعلق به یکی از طبقات فعلیِمختلفی که هرنخست افعال ، اضرپژوهش حدر 

این  حاويِ ۀجمل 39وجو شدند و  بوك جست در تارنماي گوگل، دستور نقش و ارجاع بودند

مختلفافعال بررسی شد که چگونه ، سپس .نددشج زبان فارسی استخرا افعال از متون داستانیِ

با فرایندهاي مطرح در دستور و انطباق در تناظر موجود در هریک از این طبقات فعلی

نحوة تناظر و توان  رسد می نظر می به، براساس نتایج حاصل.گیرند قرار می مند گراي نظام نقش

:نشان داد 1شماره  در جدول)هاي زبان فارسی با توجه به داده(بندي را  انطباق این دو طبقه

فرایندهاانواعوفعلانواعتناظر-1جدول

ندم گراي نظام بندي دستور نقش طبقهارجاعوبندي دستور نقش طبقه

ذهنی، وجودي، اي رابطهاي لحظه-،پایانی-،پویا-،ایستا+ایستا 

بیانی، رفتاري، مادياي لحظه-،پایانی-،پویا+،ایستا-کنشی 

رفتاري، مادياي لحظه+،پایانی+،پویا-،ایستا-اي  لحظه

ذهنی، مادياي لحظه-،پایانی+،پویا-،ایستا-پایا

بیانی، مادياي لحظه-،پایانی+،پویا+،ایستا-کنشی پایا

ها در  بین انواع فعلدیگر بررسی تناظر و ازسويگیرد نتیجه می)2003:418(طورکه باتلر همان

مند بر روي زبان فارسی نشان  مگراي نظا نقش دستور نقش و ارجاع و انواع فرایندها در دستور

و رفتاريبیانی، تمایز اصلی بین فرایندهاي مادي، یدگاه دستور نقش و ارجاعاز د، دهدمی
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زیرا فرایندهاي دستۀ اول ، دیگر وجود دارداي و وجودي ازسوي و فرایندهاي رابطهسو ازیک

 هاي پژوهشِ یافته، عالوه به.هستند ایستا+و فرایندهاي دستۀ دوم  ایستا-داراي مشخصۀ 

در قالب  )ایستا-(هاي پایا فعلآنکه برخی از  رغمِبهکه در زبان فارسی  دهند حاضر نشان می

فعل ایستا محسوب ، اما غالب فرایندهاي ذهنی در فارسی، شوند فرایند ذهنی بازنمایی می

اینکه فرایندهاي برمبنی)2003:418(باتلر ر نظرییدي است بأاین نتیجه نیز ت.شوند می

.گیرند می رقراهاي ایستا و ایستاي سببی حمولذهنی در تناظر با انواع م

هاي مختلف بازنمایی وقایع  دهد هر دو دستور بر اهمیت شیوه چنین تناظري نشان می

دو جنبۀ مهم زندگی انسان یعنی رخداد و وضعیت  ند و نخست بین شیوة بازنماییِاجهان واقف

تمایز را با مشخصۀ ایستایی نشان اي که دستور نقش و ارجاع این  گونهبه، گذارند تمایز می

اي  هاي مادي با فرایندهاي ذهنی و رابطه مند از تمایز فرایند گراي نظام دهد و دستور نقش می

.جوید بهره می

هایی که هریک از این دو دستور  آزمون ۀهاي زبان فارسی و مقایس داده یلتحل، بر اینعالوه

دهد که در  نشان می، گیرند کار می مر بههاي ا وضعیت هاي زبانیِ بندي انواع بازنمایی براي طبقه

فعل انجام زبانیِ فارغ از رفتار هاي زبان فرایندبندي طبقهچون ، مند گراي نظام دستور نقش

رفتار تأثیر اما درنظرنگرفتنِ، رسد نظر میاول سریع به وهلۀ درها  تشخیص انواع فرایند، شود می

در فعلی مانند براي مثال تشخیص نوع فرایند اي که  گونههب، آفرین است خود مشکل، زبانی

 رفتارِ گرفتنِاین درحالی است که درنظر.له استکل جمکردن به معناي نگاه مستلزمِ»بودن«

و  کند تر می تر و دقیق را آسان فعلی عمل تشخیص طبقۀ، در دستور نقش و ارجاعفعل زبانیِ

ها  همچنین بررسی.مینان بیشتري قابل پذیرش استبا اط، شدهتعیین فعلیِ ۀدرنهایت طبق

چند نوع  ةهر فرایند خود دربردارند، مند مگراي نظا دستور نقش بنديِ دهد در طبقه نشان می

و»ترکیدن«گرفته تا  »دویدن«و»خوردن«از ، هاي مختلفی براي مثال عمل، عمل است

 فرایندةدر حوز، دهند رخ میکوتاه  ۀند و در یک لحظیستکه مختص انسان ن »نتفروریخ«

یا ایستا بودن یا نبودن و پویا بودن، حالی که در دستور نقش و ارجاعدر، گیرند قرار میمادي 

، دیگرسوي از.مختلف کشیده شود هاي امرِ تري بین وضعیت شود مرز دقیق ودن موجب مینب

رجاع ارائۀ یک تحلیل دستور نقش و ا هدف، دارد اذعان می)2003:421(همچنان که باتلر

نسبت به ، نتیجهشود و در نحوي می ند معنا و ساختمعناشناختی از فعل است که منجر به پیو
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هاي  رفتارهاي متفاوت زبان، بنیاد عنوان یک دستور انگلیسیبه، مند گراي نظام دستور نقش

نیز )1383(نژادو پهلوان)1379(چنان که غیاثیان، براین اساس.دهد نشان میبهتر جهان را 

ممکن ، مند گراي نظام بنیاد بودن دستور نقش رسد با توجه به انگلیسی نظر میبه، ندا هاشاره کرد

، ها باشد نیازمند برخی تعدیل بندي این طبقه، هاي بیشتري از زبان فارسی است با تحلیل داده

ي آن امکان ناکارآمد، ها دستور نقش و ارجاع به تفاوت رفتار زبان شناختیِ حالی که نگاه ردهدر

 هرچند ممکن است در نگاه اول تشخیص نوع فرایندهاي دستورِ، ترتیببدین.دهد را کاهش می

نظر اما به، ا زبان فارسی مشاهده شودتر باشد و بیشترین همخوانی ب مند آسان گراي نظام نقش

.پذیرفت توان با اطمینان بیشتري دستور نقش و ارجاع را می بنديِ رسد طبقه می

منابع

.مهر ةسور:تهران.143شیار).1393(نرگس، آبیار

.مهر ةسور:تهران.)7جلد(جنگ  ةجاد).1389(منصور ، انوري

ۀ یـ ۀ نظریـ پابر یل ساختمان بند در زبـان فارسـ  یف و تحلیتوص).1383(محمدرضا، نژادپهلوان

.مشهد یدانشگاه فردوس، يرسالۀ دکتر.يدیمند هلنظام يگرانقش

ـ :سـی جمالت مرکـب در زبـان فار  «).1391(پور محمدرضا و حسین رسول، نژاد پهلوان  یتحلیل

.1-1،23ش،3س.شناخت زبان.»برپایۀ نظریۀ دستور نقش و ارجاع

زبـان در جهـت تکامـل     یت نقـش ارتبـاط  یاهم«).1387(ینجفمحمدرضا و آزاده، نژادپهلوان

.47-28،74ش،7س.یآموزش يهاينوآور .»یدر کودکان دبستان يآموزند زبانیفرا

منظـر  از)یآموزش زبـان فارسـ  (میاموزیب یمجموعه فارس یبررس).1385(معصومه، زمنشیتبر

 نامـۀ  پایـان .يدیـ مند هلنظام يگرادستور نقش يبراساس چارچوب نظر یفرانقش تجرب

.ید بهشتیدانشگاه شه ،ارشد یکارشناس

.گوتنبرگانتشارات :تهران .بازيشبخیمه).1334(صادق، چوبک

.امیرکبیر:تهران.تنگسیر).1342(صادق، چوبک

.جاویدان:تهران.چراغ آخر).1344(صادق، چوبک

، راسـت دوم یو.یشـ ین دسـتور زا یش و تکویدایپ :ينظر یشناس زبان).1390(محمد، دبیرمقدم

.سمت :تهران، 5.چ
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 ۀینظربراساسدبستاناولۀیپاآموزاندانشگفتارفیتوص).1388(يمهد، یکاظم يدستجرد

.یو مطالعات فرهنگ یانساناه علومپژوهشگ، يرسالۀ دکتر.يدیهلمندنظاميگرانقش

 3در گفتـار کودکـان    یو گفتمان يدستور يها ساخت یبرخ ییبازنما).1391(معصومه ، دیانتی

پژوهشـگاه  ، شـد ار کارشناسـی  نامـۀ  پایـان .گـان یزبـان شهرسـتان گلپا  یسالۀ فارسـ  5تا 

.انسانی و مطالعات فرهنگی علوم

.اچ اند اس مدیا:لندن.هاي زمین از زخم).1391(اصغرعلی، راشدان

تـوان   آموزان کم دانش يگفتمان نوشتار یشناخت زبان یبررس).1389(آتوسا، یک تفرشیبرستم

.يدیـ هلمند  نظام يگرا ر مدارس شهر تهران در چارچوب دستور نقشیپذ آموزش یذهن

.یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان ،يرسالۀ دکتر

ی و شناسـ  زبان.»هاي ایستا در زبان فارسی بررسی نحوي و معنایی فعل«).1391(والی ، رضایی

.23-7،38ش.هاي خراسان گویش

بررسی ساخت بند زبان فارسی براساس دستور نقش و «).1391(والی و مژگان نیسانی، رضایی

.51-2،66ش،4س.یشناس زبانهاي  پژوهش.»اعارج

ــیوا، رضــایی ــان نیســانی ل ــاي  بررســی نحــوي و کاربردشــناختی ســاخت «).1392(و مژگ ه

،4س.پژوهیزبان ۀنامفصل.»فارسی براساس دستور نقش و ارجاعشده در زبان  اسنادي

.23-8،51ش

.مهر ةسور:تهران.دست خدا).1391(قاسمعلی ، زارعی

هاي زبان فارسی براسـاس دسـتور نقـش و     بندي نمودي فعل طبقه).1390(عبدالرحیم، شریفی

.دانشگاه اصفهان، کارشناسی ارشدنامۀ  پایان.ارجاع

 نامـۀ  پایـان .یافعـال زبـان فارسـ    ییمعنـا  -ينحـو  يبنـد طبقه).1379(الساداتمیمر، انیاثیغ

.یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان، ارشد یکارشناس
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