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 دهیچک
 حوزة. است شده نیتدو گرانقش یشناسزبان قالب در که است یدستور یدیهل مندنظام یگرانقش دستور
با هدف  پژوهش نیا. شود اعمال آن در تواندیم دستور نیا که است ییهاحوزه از یادب متون یشناسسبک
از  یحاک جینتا .پردازدیم شاهنامهرستم  خوانهفت داستان در افعال یبررس به یواژگان یشناسسبک لیتحل

 یتجرب فرانقش در مطرح یو وجود یانیب ،یرفتار ،یذهن ،یارابطه ،یماد یهافرایند اساس آن است که بر
 خوان ره در اول سطح در. استافعال موجود در آن  یهافرایند بودنیماد تان،داس نیا یسبک یژگیو زبان،

 را کتاربرد نیشتتریب ادشدهی یهافرایند ریسا با سهیمقا در یماد فرایند خوانهفت همة در دوم، سطح در و
 ییهافرایند ریسا یفراوان و هافرایند نیا یفراوان انیم ،اسکوئریکا یآزمون آمار جینتا اساس بر و تاس داشته

 رستم خوانهفت در یماد فرایند ادیز یفراوانکه در رتبة دوم بسامد قرار داشتند، تفاوت معنادار وجود دارد. 
 نیا در یماد فرایند ادیز کاربرد لیدال از خود که سازدیم منعکس شاهنامه یحماس بافت با را آن مناسبت
 به که داده است ارائه خوان هر عیوقا لحظة به لحظه از یکه فردوس است یفاتیتوص ،گرید لیدل ؛است داستان

 یفردوس. هستند یماد فرایند یدارا که شده گرفته بهره ملموس و یماد افعال از ها،صحنه نیا تیماه لیدل
 بتوانتد خواننده تا است کرده فیتوص یماد فرایند با را خوان هر در کنندگانرکتش یهایژگیو و حاالت

 نیتا در یماد فرایند ادیز بسامد وجود بر یلیدل زین مورد نیا .باشد داشته داستان از ینیع و ملموس یدرک
 یدرک خواننده که شودیم موجب رستم خوانهفت در یماد فرایند یباال بسامد ،یکل طور به. است داستان

 برابر در یشینما یاصحنه همچون خوان هر عیوقا کی کی و باشد داشته خوان هر عیوقا از ملموس و ینیع
 .دیدرآ ریتصو به یو دگانید

 .شاهنامه ،رستم خوانهفت فعل، یشناسسبک ،یدیهل ،ییگرانقش :هادواژهیکل
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 مهمقدّ -3

شناستی نظتری امتروز استت و آن های غالتب در زبتانگرا یکی از نگرششناسی نقشزبان

کیتد رویکردی به زبان است که بتر نقتش یتا کتارکرد زبتان بتیش از ستاخت صتوری آن ت 

منتد گرا تدوین شده، دستور نظامشناسی نقشزبان قالب ورزد. یکی از دستورهایی که درمی

شتکل  1391و اوایتل دهتة  1391در اواختر دهتة  4لیتدیتوسط مایکل هگرا است که نقش

گفتارها و متون را بترای انتقتال معتانی به اینکه چگونه گویندگان پارههلیدی گرفت. دستور 

پتردازد کته به ایتن امتر نمتی دستوردر واقع، این  .داردکنند، توجه لید میتو ظر خودن مورد

هتای گفتتاری و گفتمتان شود؛ بلکه بهبازنمایی میچگونه زبان درون مغز انسان پردازش یا 

دستتور (. 7111، 9کند )اُدانلهای تولید این متون توجه میکنیم و بافتنوشتاری که تولید می

جتمتاعی بته زبتان شناختی اورترین مؤلفة یک رویکرد گستردة معنیمند مشهگرای نظامنقش

 .است

 ،مندگرای نظامدستور نقشاساس  بر 
 هتا در شتبکة سه فرانقش اندیشگانی، بینافردی و متنی دارد که همتة ایتن فترانقشزبان »

کننتد. ایتن را مشخص متی 2های معناییشوند که همة توانبزرگی نشان داده می 9مندنظام

و شبکة  3، شبکة چیز8گذراییشبکة  از جملهشبکة فرعی مند متشکل از چندین نظامکة شب

ای از از مجموعته یککه هر  استسیستم  چندین متشکل از. یک شبکه باشدمی 11کیفیت

 «.اندهای معنایی تشکیل شدهیژگیو

 (997: 7119، 17و پنگ 11لین)

مهم مطترح  و از سه فرانقش عمده عنوان یکی فرانقش تجربی را بهابتدا ( 1334هلیدی ) 

کنتار فترانقش  در و آن را درون فرانقش اندیشگانی( 7114) 19هلیدی و متیسنسپس  و کرد

                                                           
4. M. A. K. Halliday 

5  . M. O’Donnel 

6. systemic 

7. meaning potentials 

8. transitivity network 

9. thing network 

10. quality network 

11. Y. F. Line 

12. X. A. Peng 

13. C. Mathiessen 
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عبیتر شتود و منتابعی را بترای تمحقق می گذرایی. فرانقش تجربی در نظام ندمنطقی قرار داد

 کنتدن متیهتا و موقعیتت بیتاهکننتدها، شترکتفراینتدطریق  تجارب بیرونی و درونی ما از

 (.7111، 19منسیال -، و زامورانو19، آروس14)الوید

عقیتدة  . بهاهداف کاربردی تدوین شدمند هلیدی از همان ابتدا با گرای نظامدستور نقش 

متورد انتوا   هتای عملتی و مستتندی را درگیریتوان نتیجهکمک این دستور می ، بههلیدی

: 1982ابوالحستنی و میرمالتک نتانی، دستت داد ) بته متون آموزشی، علمی، ادبی و عمومی

اعمتال  قابتلدر آن تواند مند هلیدی میگرای نظامهایی که دستور نقش(. از دیگر حوزه191

گرای هلیدی یکی از دستور نقش ،عقیدة توالن به است.متون ادبی شناسی باشد، حوزة سبک

در تحلیتل آن از ن تتوامفیدترین و کارآمدترین دستورهای معاصر و معنامحور است کته متی

ادبی استت کته  متونسی یکی از شاهنامة فردو(. 139: 1989)توالن،  متون ادبی استفاده کرد

های بنام ایتن انتر ستترم حماستی خوان رستم یکی از داستانهفت و ای جهانی یافتهجلوه

 یتک از دیتدگاههیچ اما ،است تان انجام شدهبر روی این داستحقیقاتی  اگرچه تاکنون است.

. برختی از ایتن ی هلیتدی نبتوده استتگرایتقتشزمینتة ن در ،طور خاص به ،شناسی وزبان

ختان ختوان یتا هفتتهفت»(، 1983« )خوان رستمنگاهی تازه به هفت» عبارتند از: تحقیقات

ان رستتم، بیتژن و منیتژه و نکتاتی وختهفتت» (،1928« )نامههای این رزمرستم و برجستگی

(، 1987« )ختوان در ادبیتات فارستیبازتتاب هفتت»(، 1922« )یدربارة منابع و شعر فردوس

 بتر (.1931) «خوان رستمبررسی و تحلیل ساختار روایی هفت»(، 1988« )خوان؟چرا هفت»

های افعتال فراینتدشتناختی بررسی سبکپژوهش حاضر با هدف  مبنای توضیحات یادشده،

هتایی کته ایتن پرستش. صتورت گرفتته استت شاهنامهخوان رستم هفت موجود در داستان

 :ست، عبارتند ازا آنهاپژوهش در پی یافتن پاسخ 

 ،یرفتتار یفرعت فراینتد سته و یارابطته و یذهنت ،یمتاد یاصل فرایند سه انیم از -1

 کتتدام ،هستتتند مطترح یتجربتت شفترانق فراینتتد مؤلفتتة در کته یکالمتت و یوجتود

 در بعتد مرتبة در و داستان نیا یهاخوان کی کی در را بسامد نیشتریب( ها)فرایند

 دارند؟ خوانهفت همة

                                                           
14. J. Lavid 
15. J. Arus 
16. J. Zamurano-mansilla 
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 دارد؟ شاهنامه یحماس گفتمان با یمناسبت چه( ها)فرایند نیا ادیز سامدب -7

 ست؟یچ رستم خوانهفت داستان در( ها)فرایند نیا ادیز یفراوان لیدال -9

 پیشینة پژوهش -4

متالت و جهتا دهی ساختار بنتدها، گتروهتفصیل به سازمان گرایی بههلیدی در دستور نقش

هدف او ایجاد دستوری برای مقاصد تحلیل متن بتوده »، گفتة وی انگلیسی پرداخته است. به

برای هر متن گفتاری و نوشتاری در انگلیستی  سازد کهاست. دستوری این امر را ممکن می

 (.xv: 1334)هلیدی،  «داشته باشدشدنی چیزهای مفید، ملموس و درکجدید، 

شناستی د کته زبتاننوجود دارنیز قالب کتاب  هایی درژوهشانگلیسی جدید، پ عالوه بر 

، فرانسته، 18یاندی، گونی12های مجارستانیمند هلیدی را بر روی دستور زبانگرای نظامنقش

 13گتروت عبارتنتد از:های یادشتده ترتیب زبان بهاند. این آنار اعمال کرده چینی و اسپانیایی

 (.7111) الوید و همکاران (،7112) 77لی (،1971) 71کافارل (،1331) 71گراگرمک ،(1383)

بر روی متتون این فرانقش  توان گفتمی فرانقش تجربی در دستور هلیدی خصوص در 

در پژوهشتی،  .است گرفتهزمینه انجام  این پیاده شده و تحقیقاتی درادبی، علمی و آموزشی 

طریتق ذکتر  او از را بررسی کرده استت. 74لدینگویلیام گ انر 79وراث( رمان 1321هلیدی )

طة علتت رابتواند نمیها به نام الک نشان داده که الک هایی از گفتار یکی از شخصیتنمونه

ضتعف الک در نتاتوانی و خوبی درک کنتد و در دریافتت آن مشتکل دارد.  و معلولی را به

فتتار ایتن رکردن جهان بیرون و دانش کم و غیرعادی او دربارة جهتان اطترافش، در  تجربه

کنتد. متیله را تبیین تجربی زبان این مسئنقش کارکرد فرا که یت نشان داده شده استشخص

تواند کارآیی و ستودمندی میگرا این است که دستور نقش دهندةیدی نشاننتایج پژوهش هل

 در تحلیل و بررسی متون داشته باشد.الزم را 

                                                           
17. Hungarian 
18. Gooniyandi 
19. C. Groot 

20. B. W. McGregor 

21. A. Caffarel 

22. E. S. Lee 
23. Inheritors 
24. W. Golding 
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لحتا  کترده  را های هلیتدیفراینتدانتوا  ،  79( در بررسی شعری از موری1383حسن ) 

غالتب در  فراینتدبا باالترین بسامد به عنتوان  مادی فرایندیک از قطعات شعر،  است. در هر

 متوردیتک در ا تنهتذهنی  فرایندکالمی اصالً کاربرد نداشته و  فرایند .نظر گرفته شده است

دلیل  تنهایی پیرمرد، به کند کهگیری مینتیجهچنین اساس، حسن  این بر .داشته است کاربرد

 (.1383)حسن، شود می ترو برجسته ترها بارزفرایندنبود مشارکین دیگر در 

های درسی دانشتگاهی بتا ( در پژوهشی بر روی کتاب1982نانی )ابوالحسنی و میرمالک 

 های مطترح در فترانقش تجربتی، بررستی فراینتدمتون همسان غیردرسی بتر استاس انتوا  

هتای رشتتة ها در کتتابفراینتددهد که توزیع درصد شان میاند. نتایج نای انجام دادهمقایسه

هتای متورد ای در کتتابرابطتههای متادی و فرایندیه متفاوت است. علوم انسانی با علوم پا

های ذهنتی و فراینتدبررسی علوم پایه بیشتر از علوم انسانی است. همچنین، توزیع فراوانتی 

 های علوم انسانی بیشتر است.کالمی در رشته

را احمتد  آل ستان کوتاه از صادق هدایت و جتالل( چهار دا1931زاده و دیگران )اگلآق 

نتایج اند. تحلیل کردهو یدی تجزیهگرای هلاساس نظام گذرایی در چارچوب دستور نقش بر

متادی بیشتتر از هتدایت  فرایندهای خود از احمد در داستاندهد که آلنشان می آنهاتحقیق 

هتایش دیتدی احمتد در داستتاناین است کته آل دهندةاین امر نشان که استفاده کرده است

 ،سازی جهان بیرون با استفاده از ابزار فترانقش تجربتیگرایانه اتخاذ کرده و برای انگارهواقع

های فراینتداز های مادی کترده استت. هتدایت فرایندیعنی نظام گذرایی، استفادة بیشتری از 

رسد این امر از توجه هتدایت بته نظر می ده کرده است که بهد استفااحمرفتاری بیشتر از آل

هتای هتدایت بیشتتر از در داستتانای های ذهنی و رابطهفرایندگیرد. کاربرد انسان نش ت می

هتای هتا، احساستات و ویژگتیهای ذهنی، دریافتتفراینداحمد است. هدایت، با کاربرد آل

ده منتقل کرده است. هتدایت بتا کتاربرد هایش را به خواننذهنی و انتزاعی خود و شخصیت

های مختلف را به مشارکین داستتان نستبت داده های موقعیتای نیز ویژگیهای رابطهفرایند

 است.

استاس  المثل فارسی و انگلیسی را بردویست ضرب (7117فر )کالهدوز محمدی و نبی 

بررستی کتاربرد  آنهتاانتد. هتدف ای کردهمند هلیدی بررسی مقایسهنظام گرایرویکرد نقش

                                                           
25. L. Murray 
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هتای فارستی و انگلیستی و بررستی اینکته غالبتاً چته نتو  المثتلفرانقش تجربی در ضرب

وده است. نتایج ایتن تحقیتق اند، باستفاده قرار گرفته ها موردالمثلهایی در این ضربفرایند

زیتاد هتای هتر دو زبتان المثلای و ذهنی در ضربهای مادی، رابطهفرایندند از: میزان عبارت

هتای فارستی بیشتتر از المثتلای، رفتاری و کالمتی در ضتربهای رابطهفراینداست؛ میزان 

های مادی و وجتودی کمتتر از فرایندهای انگلیسی است؛ در زبان فارسی میزان المثلضرب

 انگلیسی است.

را از دیدگاه فرانقش تجربی دستور هلیتدی در متتون  72افعال سه مفعولی (7119) 79ورچ 

های افعال سه مفعولی فراینداو سعی داشته تا توزیع انوا  زشکی بررسی کرده است. علمی پ

نشتان دهتد. نتتایج  را که در این توزیعات وجتود داشتته استت،هایی ها و شباهتو تفاوت

ای سته مفعتولی هفرایندتنوعاتی را در توزیع انوا   حاکی از آن است که پیکرة مورد بررسی

ند، هستت ای پربستامدترهای متادی و رابطتهفراینتدیتن، درحالیکته ا بر دهد. عالوهنشان می

هتای رشتتة ها، متناسب بتا ویژگتیهای کالمی و ذهنی بسامد کمتری دارند. این یافتهفرایند

 پزشکی و هنجارهای نگارش مقاالت علمی است.

 خوان رستمهفت -1

ن عتدد کته عتددی توجه بوده است. ایت اقوام مختلف جهان از دیرباز موردعدد هفت نزد »

 «تمقدس است اغلب در امور ایزدی و نیک و گاه در امور اهریمنی و شر کاربرد داشته است

هتای قهرمانتان ختوانکاربرد آن در هفت ،یکی از نمودهای عدد هفت .(88 :1987 )ناصری،

هتای های حماستهترین ویژگیتعلیمی است. یکی از اساسی های حماسی، عرفانی وداستان

ه ستفرهای یافتن به هدف مطلوب و آمال ختود بت ست که قهرمانان با هدف دستملی آن ا

یکتی از ایتن (. 31: 1987ناصتری، کننتد )وان اقتدام متیختمهیب و خطرناکی چتون هفتت

تصتویر کشتیده  است که استاد تتوس آن را بتهخوان رستمی هفت های حماسی،خوانهفت

 سپهساالر در این باره عنوان می کند: است.

                                                           
26. S. Chour 

27. ditransitive verbs 
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است  شاهنامههای انگیزترین داستانبنام و از هیجانرزمی های خوان رستم از داستانفته»

های رستم بر داستان خوان رستم عالوههفت .کندبه زبان رمز بیان میرا  ظرائف اخالقیکه 

و سهراب، اکوان دیو و بیژن و منیژه ت نیر ادبی و دراماتیک خاصی دارد که به منطق روایت 

با هدف نجات کیکتاووس، پادشتاه  که رستم هفت مرحلة دشواری .ط استمربو شاهنامه

 داز: نبر ندعبارتسر گذاشته است،  ایران، از اسارت دیو مازندران یکی پس از دیگری پشت

 کردن از راه گرم و دشوار، کشتن اژدها، کشتتن زن جتادو، گتذر رخش با شیر بیشه، گذر

 «.تن دیو سپیدکش یو وکردن از زمین تاریک، کشتن ارژنگ د

(1922 :947) 

 شناسیمفهوم سبک و سبک -4

 مجترد عربتی و بته معنتی گتداختن، ریختتن،  مصدر نالنتیاز « سبک»واژة  ،در لغت عرب

معنتای پتارة زر و  یکه که مشتق از این واژه است، بهو سب گیری کردن زر و نقره استقالب

در اصتطالح (. «ستبک»واژة ل العترب، ذیت)لستان شده استتگیریشده و قالبنقرة گداخته

سیلة شخص معین و هسبک روشی از کاربرد زبان است که در یک بافت معین، ب» تخصصی،

ستبک در زبتان » (.11: 1381، 73و شترت 78)لیچ «شودکار گرفته می برای هدفی مشخص به

چیزی بیشتر از نمود روساختی صرف است و باید گفت که جزئی ضروری از معنا است که 

تعریتف واژة تترین اشتارات . قتدیمی(917: 1337، 91)گرین «دشوسنده منتقل میتوسط نوی

نظر  افالطون و ارسطو مشاهده کرد. در توان در آنار فالسفة یونان باستان یعنیرا می« سبک»

سبک کیفیتی است که در بعضی از آنار وجود دارد و برخی دیگر فاقد آن هستتند.  ،افالطون

نویستنده  ،بنابرایننای هماهنگی کامل میان الفا  و اندیشه است؛ مع در این مفهوم، سبک به

مناستب و شتیوة بیتان  الفتا  ه و تفکرشصاحب سبک است که برای بیان اندیشو شاعری 

کته  شوداز عوامل متعددی تشکیل می ، سبکارسطویی دیدگاهطبق  پیدا کرده است. یدرست

دیدگاه، بته تعتداد  مبنای این بر؛ سازدمی آنار متمایز دیگرشود و آن را از در انری جمع می

 (.19-19: 1982)غالمرضایی،  داردسبک وجود  آنار

                                                           
28. G. N. Leech 
29. M. Short 

30. S. J. Green 
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متة دوم شناستی در نیناسی نام دارد. ستبکششناختی سبک، سبکمطالعة علمی یا روش 

عنوان یک نظتام مطالعتاتی و علتم مستتقل، ستابقة  قرن بیستم میالدی دایر شد؛ بنابراین، به

طریتق زبتان در  هتایی کته معنتا ازشتیوه شناسی عبارت است از مطالعةکسبچندانی ندارد. 

هتا، برای نیل به این هدف، از مدلشناسان سبکشود. یادبیات و در انوا  دیگر متون خلق م

منظور توصتیف و تبیتین اینکته  عنوان ابزارهای تحلیل به های زبانی بهارچوبها و چیهنظر

 دستت کنتد و چگونته از کلمتات بته معنتا متیاید انتر را یک متن آن طور که بچگونه و چ

به متون ادبتی معطتوف  غالباً شناسیتوجه سبکتاکنون که  آنجا کنند. از، استفاده مییابیممی

دی زبانی بته ادبیتات عنوان رویکر شناسی اغلب بهکه سبکبوده است، دور از انتظار نیست 

ستوی  و مطالعة گفتمان ادبی از ستمتشناسی سبک. (7111، 91)نورگارد نظر گرفته شود در

 به عقیدة فتوحی: شناسی است.شناسی است و این حوزه پیوند میان نقد ادبی و زبانزبان

ای از تودهزبان  . توضیح اینکهای استشناسی الیه، سبکشناختیهای سبکیکی از روش»

ای وابسته هم ح بهکه از سطومند است ای نظامنظم نیست بلکه شبکههای بیآواها و نشانه

اساس سطوح  دروندادی برای سطح دیگر است. بر تشکیل شده که برونداد هر سطح زبانی،

هتای ی تحلیل ویژگتیبرا ،شناسی و کاربردشناسیسازی، نحو، معنیآواشناسی، واژه زبانی

شناستیک و الیتة ة واژگانی، الیة نحوی، الیة معنیتوان الیة آوایی، الیسبکی یک متن می

ی شناسسبک ،ی زبانهاالیهاز  یک هر مبنای برواقع،  در ؛قائل شدبرای آن شناسیک ربردکا

 .«دگیرهمان الیه شکل می
(1931 :792) 

 د،دارنت هستتند کته در الیتة واژگتانی زبتان جتای 97یکی از اجتزای کتالمکه افعال  آنجا از

 گیرد.شناسی واژگانی قرار میة سبکدر حوزرستم  خوانهفتافعال سی شناسبک

 چارچوب نظری -5

 .، جتی. آر 99گرا ابتدا در اروپا شکل گرفت و افرادی چون آنتدره مارتینتهشناسی نقشزبان»

شتناس، )حتق« دباشتنگترا متیشناسی نقتششگامان زبانیجمله پ هلیدی ازمایکل و  94فرث

                                                           
31. M. Nørgaard 
32. parts of speech 
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 است و بته نظری شناسیزبان های مسلطنگرش از شناسی، یکیزبانمکتب (. این 29: 1987

رویکترد  ایتن. توجته دارد« موقعیتتبافتت » ةپایت خت ترکیبی زبان و توصیف معنی بترسا

 دستتور و99 نقتش و ارجتا دستتور ،99پیدایشتی مانند دستور گوناگونی انوا  به شناسیزبان

 بته زبتان که استاستوار  نکته این بر گرانقش شناسیزبان شالودة. شودمی تقسیم 92مندمنظا

 دید از زبان نتیجه، در ؛جامعه افراد میان ارتباط و برقراری معنا انتقال یبرااست  ابزاری مثابة

 کته پردازدمی اجتماعیی هاکنش از دسته آن بررسی به و اجتماعی است ابزاری نظریه، این

 .(7114، 98)سیمپسون هستند واسطة زبان هب معنا انتقال بر مبتنی

از مفهوم بافت موقعیت و نیتز ا، با الهام گرپرداز رویکرد نقشترین نظریهبرجستههلیدی،  

در ایتن . منتد نقشتی را معرفتی کتردشناسی سازگانی یا نظتامفرث، زبان نظام ساختی ةنظری

گرفتته شتده  آنهتادو مفهوم بنیادین مستتر است که نام این رویکرد از  ،شناختیزبان رویکرد

 (7114)هلیتدی و متیستن،  منتدگرای نظامدستور نقش. (1334)هلیدی،  نقش نظام و: است

 هنگام قراردادن فکتر در که گوینده بهرا داری های معنیای از انتخابسعی دارد تا مجموعه

 می گویند:  41و کران 93چنانکه هانیبال دهد، توصیف کند.قالب کلمات شکل می
نظتر  ای خاص دردادن معنا به شیوه نبعی برای شکلعنوان م یک از این انتخابات به هر»

 به هاد داشت. این انتخابنح معنایی خواهپیامد دستوری مجزا و نیز تلوی کهشود فته میگر

های یا اولیه انتخابهای پیشین که انتخاب ایگونه شوند بهمراتبی ارائه میصورت سلسله

کنند. برای مثال، اگر گوینده حالت امری را برای یک بند انتخاب کند، دیگر را محدود می

 .«زمان را انتخاب کندتواند نمی

(7119 :83) 

 از معتانی استت کته بتا صتورت همتراه  سیستمی هر زبانتوان گفت می «نظام» مورد در 

نظتر  دردیگتر،  عبتارت بتهکننتد. پیدا متی نمود با کمک صورت، معانی ،واقع شود و درمی

 ستت بتهظام منبعتی بترای گوینتدگان اشناختی است. این نهلیدی، زبان یک نو  نظام نشانه

مند به صتورت گرای نظامشناسی نقشدر زبانزبان » د.وجود آور هند معنا را بای که بتواگونه

                                                           
35. emergent grammar 
36. role and reference grammar 
37. systemic grammar 
38. P. Simpson 

39. M. Honnibal 

40. R. J. Curran 
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شود. سازماندهی نظام آن چیزی استت کته گوینتدگان را ها سازماندهی مینظامی از انتخاب

 «وجتود آورنتد هتای معتبتر و مناستب بتهتا معنا را از طریتق انتختاب گزینتهسازد قادر می

 (.9: 7119، 41نفونتای)

ب(  ؛ وهتای دستتوریالف( نقتش گیرد:مینظر  دررا دو مفهوم  «نقش»مورد  هلیدی در 

مطالعته در دستتور  دهنتدة بنتد، واحتد اولیتةی محتوایی اجزای تشکیلامعن .های زبانیشنق

« فترانقش»ایتن ابعتاد  ؛استتمترتبط  اما مجزاکه دارای سه بعد  ،دهدگرا را تشکیل مینقش
 فترانقش و 44بینتافردی فترانقش و منطقتی، 49تجربی فرانقش: از شوند و عبارتندمینامیده 47

 شود.ها پرداخته میکه در ادامه بدان ،(7114)هلیدی و متیسن،  49متنی

یاندن تجربیات انستان ، ابزاری برای نمااست تعامل با دیگران وسیلةاینکه بر  عالوهزبان  

 بتا رابطته در انستان کته است تجربیاتی به مربوط زبان معنای از بخشی ،بنابراین .هستنیز 

 ،بنتابراین .ستازی کنتدها تصویرسازد تا از واقعیتر میانسان را قاد ،زبان .دارد بیرون جهان

سازی وقایع و حوادث جهان بیرون و درون ذهتن را ک و مفهوماادر نحوة« فرانقش تجربی»

 استت دیگتران بتا بترای تعامتل آن زا استتفاده زبتان هتاینقش از دیگر یکی دهد.می نشان

به  مربوط زبان، در موجود معنای از دیگری بخش دیگر، عبارت به ؛(88: 1989نژاد، )پهلوان

 ایتن نقتش بته ،هلیدی گراینقش دستور در ست.ا آنها نگرشبیان  یکدیگر و افراد با تعامل

 است معنای دیگری دارای زبان معنا، دو این بر شود. عالوهگفته می« بینافردی فرانقش» زبان

 در دیگتر و هایپیام بین در را ما هایپیام وجایگاه است مربوط متن آرایش و ساخت به که

چتارچوب  در معنتا نو  این هلیدی دستور در. دهدمی نشان روند،می کار به آن در که بافتی
 بحت  ه اینکهبا توجه ب. (7114)هلیدی و متیسن،  گیردبررسی قرار می مورد« فرانقش متنی»

متمرکز است، در ذیتل « فرانقش تجربی»یعنی  زبان نقش نخست روی مقاله این درما  عمدة

 شود.یل بدان پرداخته میصبه تف

گترا نظتام امکان و قابلیت دستتوری بترای بازنمتایی تجربته در زبتان در دستتور نقتش» 

ی در جملته اطتالق ها و معتانفراینتدبازنمتایی انتوا   شود و بته شتیوةنامیده می 49گذرایی
                                                           
41. L. Fontain 
42. metafunction 
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46. transivity 
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صتورت مجموعته  کلی، تجارب متا از جهتان بته طور به. (77: 7114)سیمپسون،  «گرددمی

: نتدگردبته دو دستته تقستیم متیشوند. این تجارب در دستور زبان متجلی می 42هاییفرایند

و تجتارب دارنتد تجارب بیرونی و درونی. تجارب بیرونی اشاره به رختدادهای اطتراف متا 

شتامل سته عنصتر مهتم  فراینتدند. گردخودآگاه و دنیای تخیالت ما برمیر نادرونی به ضمی

کنتد. در های موجود در نظام زبتان، انتختاب متیمیان گزینه را از آنهااست که نظام گذرایی 

شتویم و متی روههای سیستم، دوباره با سیستمی روبمیان گزینه ، پس از گزینش ازنظام زبان

استاس  گیتری یتک ستاختار زبتانی بتراهد شکلتا ش یابدامه میها ادر این گزینشطوهمین

 (.12-19 :1929یسنده باشیم )مهاجر و نبوی، نظر گوینده و نومعنای مورد

عنوان واحدی ساختاری برای نمایاندن نقش تجربتی بررستی  بند به ،گرادستور نقشدر  

محتوای هر بند بر حسب گفت که  توانها و اصطالحات نقشی میبا استفاده از واژه شود.می

 .دنتطلبهتای ختاص متینی را در موقعیتتکنندگاها، شرکتفرایندکه این  استهایی فرایند

عنصتر  -9 48کنندهشرکت -7 فرایند -1بنابراین، نظام گذرایی شامل سه مقولة معنایی است: 

قتوالت نحتوی ترتیتب توستط م کنند، بتهایفا میرا یک نقشی  . این عناصر که هر43موقعیتی

 ای در زبان متجلیاضافهه صفتی، گروه قیدی و یا گروه حرف، گروگروه فعلی، گروه اسمی

منظتر فترانقش تجربتی،  شود، ازبند بیان میکه توسط گروه فعلی در  فرایندشوند. مقولة می

قعیتت، کننتده و مو، شترکتفراینتد، سه مفهوم بنابراین .دهدهستة مرکزی پیام را تشکیل می

هتای جهتان ختار  کته پدیتدهد نتیتاین واقع کنندةطور کلی بیان به وهستند  مقوالت معنایی

شتوند ها به شش دسته تقسیم میفرایندیابند. های زبانی عینیت میصورت ساخت بهچگونه 

 ،ها از یکتدیگرفراینتد. معیار تشتخیص هستندفرعی  فراینداصلی و سه  فرایندکه شامل سه 

دهیم را تشخیص می با حس مشترک رویدادها ؛های دستوری استحس مشترک و مشخصه

: 7114)تامپستون،  دستتوری استت مقولتةییدی برای حس مشترک و تعیتین و دستور نیز ت 

 در بند خواهیم پرداخت. آنهااساس نقش  ها برفرایند، به انوا  ادامه در .(83

 شوند:اصلی تقسیم می ها به سه دستةفرایند

                                                           
47. process 
48. participant 
49. circumstantial element 
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ها اعمالی فیزیکی هستند که بر انجام کاری یتا رختداد یندفرااین » :91های مادیفرایند (الف

ها بیانگر تجارب و رختدادهای جهتان بیترون فرایندای داللت دارند. به بیان دیگر این واقعه
تواند عینتی و ملمتوس کنند. این کنش میمی هستند و به انجام کنشی در جهان خار  اشاره

 کتردن خترابیتا انتزاعتی باشتد ماننتد و  (having a shower)گترفتن  ماننتد دوش باشد

(destroying) »( ،123: 7114هلیدی و متیسن.) 

ها فراینتدهای ذهنی، بیانگر دنیای درون ذهتن هستتند. ایتن فرایند» :91های ذهنیفرایند (ب

نه کنشی را بیتان  فرایندشوند. این های ذهنی میشامل ادراک، احساسات، شناخت و واکنش

دهد، بلکه بیانگر حاالت درونی ماننتد خواستتن بیرونی را نشان می ةکند و نه وقو  حادنمی

(wanting)بودن ، متنفر(hating) (.711: همان) «د... هستن و 

 بته شناستایی بندی یادسته کردن، مشخص برای ایرابطه یندآفر» :97ایرابطههای فرایند (ج

ها دنیتای فراینتداین نو   .کندمی پیدا تحقق ربطی فعل یک صورت به معموالً و رودکار می

ادن وجتود د در این بندها نشتان فرایندو نقش  سازندهم مرتبط می درون و برون ذهن را به

 ,am, is) ای با افعال ربطی همچون بودن، شدن، استتنهای رابطهفرایندهمین رابطه است. 

are) (711: همان) «شوندبیان می ...و. 

دیگر  فرایندسه نو   ،ایهای مادی، ذهنی و رابطهندفرایاصلی یعنی  فرایندبر سه  عالوه 

را  آنهااهمیت کمتری برخوردار هستند و های اصلی از فرایندد که نسبت به ننیز وجود دار

های مشترکی با ها ویژگیفرایندیم. هر یک از این آورهای فرعی میفرایندعنوان  تحت

)هلیدی، گیرند های اصلی قرار میفرایندهای اصلی دارند و بدین لحا  در مرز میان فرایند

1334.) 

 های ذهنتی و متادی قترار فراینتدها در مترز میتان فراینداین نو  » :99رفتاری هایفرایند (د

کتته بتته  (laughing)و خندیتتدن  (sleeping)هایی ماننتتد خوابیتتدن فراینتتدبتته گیرنتتد. متتی

                                                           
50. material processes 

51. mental processes 

52. relational processes 

53. behavioral processes 
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 «گوینتدرفتتاری متی راینتدفشتوند، میشناختی انسان مربوط رفتارهای فیزیولوژیکی و روان

هتای معتین و مشتخص ها ویژگیفرایندکه این نو   آنجا از (.748: 7114)هلیدی و متیسن، 

بته ی ودحتد ها تافرایندتر است. این گر مشکلهای دیفرایندنسبت به  آنهاندارند، تشخیص 

 . تنهتا تفتاوت ایتنشتباهت دارنتدهای ذهنتی فراینتدبته ی ودحد تانیز های مادی و فرایند

های رفتاری نمود فیزیکی و عینتی فرایندهای صرفاً ذهنی در این است که فرایندها با فرایند

 دارند.

های متادی و فراینتدهای بیتانی یتا کالمتی حتد فاصتل میتان فرایند» :94های بیانیفرایند (ه

 ءنوعی کنش مادی و فیزیکی است، جز که عمل گفتن خود آنجا . ازهای ذهنی هستندفرایند

ها انعکتاس فراینتدچتون ایتن نتو   ،د و از طترف دیگترگردمادی محسوب می هایفرایند

: 1332، 99و بلتور 99)بلتور «آینتدبه حساب متینیز ذهنی  فرایند، نوعی هستندعملکرد ذهن 

، و... کتته بتته نتتوعی (asking)، پرستتیدن (speaking)کتتردن  افعتالی ماننتتد صتتحبت. (177

 .شوندمحسوب میهای بیانی فرایندجزء ، هستند« گفتن»مفهوم  دربردارندة

های مادی قرار دارنتد و فرایندای و های رابطهفرایندمیان  در مرز: »92های وجودیفرایند (و

تواننتد اتفتاق و یتا ها میفرایندکه این  آنجا . ازهستندای ی یا وقو  حادنهبیانگر وجود چیز

چون بیانگر وجود و یتا  ،و از طرف دیگر ،های مادیفرایندای را بیان کنند، نزدیک به حادنه

ها بتا افعتالی همچتون فراینتدن ایشباهت دارند. ای های رابطهفرایند به ،هستندبودن چیزی 

، و بلتور )بلتور «همراه هستتند و... (remaining)ماندن  ، باقی(there is/are) داشتن وجود

1332 :799.) 

 خوان رستمتحلیل داستان هفت و تجزیه -6

های متادی، فراینتدعاریفی که در بخش چارچوب نظری تحقیق از اساس ت بر ،در این بخش

ستی انتوا  های فرعی رفتاری، بیانی و وجتودی ارائته شتد، بته بررفرایندای، ذهنی و رابطه

                                                           
54. verbal processes 

55. T. Bloor 

56. M. Bloor 

57. existential processes 
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ها دو فراینتدنتوا  یک از ا پردازیم. ابتدا، برای هرمی خوان رستمهای موجود در هفتفرایند

 ، فراوانی و درصد فراوانتی هترسپس ؛شودمیخوان رستم به عنوان شاهد ذکر بیت از هفت

ختوان در قالتب جتداولی ارائته در کل هفت ،در نهایتها در هر خوان و فرایندیک از انوا  

 د.گردمی

 مادی فرایند

 ستتاختیکتی نیستتان بستتتر ختواب 
 

 درِ بتتتیم را جتتتایِ ایمتتتن شتتتناخت 
 

 98(1193 :99)خوان اول، 

 شتیدا، بته کتردارِ مستتت فتترهمتی  از اسب و ژوبین به دست پیاده شد

 

 (1189 :99)خوان دوم، 

 ذهنی فرایند

 دیتتدچتتو آمتتد، جهتتانجوی را خفتتته 

 

 دیتدهمان رخش چتون شتیر آشتفته  

 

 (1774 :92)خوان سوم، 

 ، کتو جتادوی ریمتن استتندانست

 

 نهفتته بتته رنتتگ انتدر آهتترمن استتت 

 

 (1737 :21)خوان چهارم، 

 ایرابطه فرایند

 استتانتدر  تو خورشید گفتی به بند

 

 

 استتتستتتاره بتته ختتم کمنتتد انتتدر  

 

 (1737 :21)خوان پنجم، 

 شتتودبتتر هتتای تتتو بتتیهمتته رنتتج

 

 شتتودز دیتتوان، جهتتان پتتر ز لشتتکر  

 

 (1914 :24)خوان ششم، 

                                                           
 دهد.عدد اول، صفحه و عدد دوم، شمارة بیت را نشان می. 98
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 رفتاری فرایند

 خواب ختوش چو بیدار شد رستم از

 

 کتتتشبتتتا بتتتارة دستتتت برآشتتتفت 

 

 (1742 :98)خوان سوم، 

 رستتتتتم، ز گفتتتتتار اوی بخندیتتتتد

 

 بتتدو گفتتت: اگتتر بتتا منتتی راهجتتوی 

 

 (1929 :29)خوان پنجم، 

 بیانی فرایند

 بیفشتتترد و برکنتتتد هتتتر دو ز بُتتتن

 

خُن نگفتتت   از بتتد و نیتتک بتتا ستت 

 

 (1918 :21)خوان پنجم، 

 راه پرستتتتتتتیدتهمتتتتتتتتن ز اوالد 

 

 بتته شتتهری کجتتا بتتود کتتاوس شتتاه 

 

 (1411 :24)خوان ششم، 

 وجودی فرایند

 غبتتود، در چنتتگ تیتتزمتتانی همتتی
 

 جتتای دیتتدار و جتتای گریتتغ نبُتتد 

 

 (1448 :29)خوان هفتم، 

 بتتتوددر آن نیستتتتان، بیشتتتة شتتتیر 

 

 کتته پیلتتی نیارستتتی آن ن تتی پ ستتود 

 

 (1121 :94)خوان هفتم، 

صتورت  بتهختوان رستتم های داستان هفتتیک از خوان در هر فرایندبررسی آماری شش 

 جداول ذیل است:

 اول خوان در هافرایند یاوانفر درصد و یفراوان (.3) شماره جدول

 یرفتار یوجود یانیب یارابطه یذهن یماد فرایند نوع

 1 1 9 9 11 92 فراوانی

 1 %7 %9 %9 %71 %92 فراوانی درصد
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 دوم خوان در هافرایند یفراوان درصد و یفراوان (.4) شماره جدول

 رفتاری وجودی ذهنی بیانی ایرابطه مادی فرایندنوع 

 1 7 4 9 19 97 فراوانی

 1 %9 %9 %9 %13 %92 فراوانی درصد

 سوم خوان در هافرایند یفراوان درصد و یفراوان (.1) شماره جدول

 وجودی رفتاری بیانی ایرابطه ذهنی مادی فرایندنوع 

 4 9 8 17 14 93 فراوانی

 %4 %9 %2 %11 %17 %91 فراوانی درصد

 چهارم خوان در هادفراین یفراوان درصد و یفراوان (.4) شماره جدول

 رفتاری وجودی بیانی ذهنی ایرابطه مادی فرایندنوع 

 1 9 9 11 14 91 فراوانی

 1 %9 %3 %12 %77 %42 فراوانی درصد

 پنجم خوان در هافرایند یفراوان درصد و یفراوان (.5) شماره جدول

 رفتاری وجودی بیانی ذهنی ایرابطه مادی فرایندنوع 

 1 4 19 14 79 119 فراوانی

 %1 %7 %8 %8 %19 %99 فراوانی درصد

 ششم خوان در هافرایند یفراوان درصد و یفراوان (.6) شماره جدول

 رفتاری وجودی بیانی ذهنی ایرابطه مادی فرایندنوع 

 4 8 79 74 91 39 فراوانی

 %7 %4 %19 %19 %19 %91 فراوانی درصد

 هفتم خوان در هاندفرای یفراوان درصد و یفراوان (.7) شماره جدول

 رفتاری وجودی بیانی ایرابطه ذهنی مادی فرایندنوع 

 1 4 11 11 19 81 فراوانی

 %1 %9 %3 %3 %19 %99 درصد فراوانی
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متادی  فراینتدموجود در هر ختوان،  فرایندبیشترین ست، ا که از جداول فوق پیدا طورهمان

ختود اختصتاص داده استت.  ر خوان بهرتبة اول بسامد را در هم مادی فرایندبنابراین  است.

ی که در مرتبة دوم بستامد قترار فرایندو  فرایندبرای بررسی وجود تفاوت معنادار میان این 

هتای دوم، در خوانای رابطه فرایندهای اول، سوم و هفتم، ذهنی در خوان فرایندیعنی  ،دارد

. نتتایج ایتن آزمتون است شدهاستفاده  93اسکوئرایکآماری چهارم، پنجم و ششم، از آزمون 

های یادشده که به لحا  فراوانتی در مرتبتة فرایندمادی و سایر  فرایندمیان که دهد نشان می

های فراینداز سایر  مادی بیشتر فرایندیعنی  ؛قرار دارند، تفاوت معنادار وجود دارد پس از آن

یتک از انتوا   رهتبررستی آمتاری از ها کتاربرد داشتته استت. یک از خوان ذکرشده در هر

 :آیدمیدست  جدول ذیل بهخوان رستم، ها در کل هفتفرایند

 خوان هفت در هافرایند یفراوان درصد و یفراوان (.8) شماره جدول

 رفتاری وجودی بیانی ذهنی ایرابطه مادی فرایندنوع 

 17 79 93 34 111 429 فراوانی

 %7 %9 %3 %17 %14 %91 فراوانی درصد

در کتل بیشتترین کتاربرد را ی است که فرایندمادی  فراینددهد که ان می( نش8آمار جدول )

برای اسکوئر کایاز اعمال آزمون آماری نتیجة حاصل خوان رستم داشته است. داستان هفت

ای کته در مرتبتة دوم فراوانتی قترار رابطته فراینتدو  فرایندبررسی تفاوت معنادار میان این 

 صورت جدول زیر است: به گرفته،

 ایرابطه و مادی هایفرایند بین معنادار تفاوت بررسی در اسکوئرکای آزمون نتایج (.3) شماره جدول

 انتظار تعداد مورد شدهتعداد مشاهده هافرایند
  ةآمار

 اسکوئرکای

 درجة

 آزادی
 مقدارپی

 5/434 475 مادی

715/447  3 000/0  5/434 330 ایرابطه 

  585 جمع

                                                           
59. chi-square test 
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ایتن نتیجته بنتابراین،  .استت 19/1( کمتتر از 111/1) شدهحاصلمقدار پی ،(3طبق جدول )

های فراینتدفرضیة صفر مبنی بتر کتاربرد یکستان  ،19/1طای در سطح خشود که حاصل می

 فراینتدمتادی بیشتتر از  فراینتدخوان رستم، در کل هفتشود؛ یعنی میای رد مادی و رابطه

 وانی این دو تفاوت معنادار وجود دارد.کار رفته است و میان فرا ای بهرابطه

متادی  فراینتد، نظام گذراییمطرح در  فرایندمیان شش  ازاساس توضیحات ذکرشده،  بر 

در ایتن  فراینتدزیتاد ایتن  خوان رستم دارد. بسامدن میزان کاربرد را در داستان هفتبیشتری

 ویژگتی جنگتاوری هچرا کاست  شاهنامهمناسبت آن با بافت حماسی  کنندةمنعکس داستان

 حماسه دارند و قهرمانان ییواال ةانگیز عمدتاً که هاییاست. جنگ حماسهنو  ادبی  ةبرجست

 بترای ،هستتند در تماس و خدایان غیبی هستند و یا با نیروهای طبیعی مافوق موجوداتی که

شرح هفتت مرحلتة ستم نیز رخوان داستان هفتجنگند. خود می و نژاد و ملیت قوم برتری

 کته همانتا نجتات کیکتاووس از استارت دیتونهتایی سراسر جنگ و نبرد است تا پیروزی 

داستان بر روایت هفتت مرحلته گیری شکل بنیاد این داستان و اساسمازندارن حاصل شود. 

گیترد بلکته صورت ذهنی یتا بیتانی صتورت نمتی جنگ است. جنگ نیز کنشی است که به

 هایی فیزیکتی استت؛ بترای از اعمال و کنشو حاصل رخداد مجموعه تهشنمودی کنشی دا

 مادی است. فرایندغالب در این داستان،  فراینداساس است که  این

است. وی چنان به توصتیف  کردن فردوسی در این داستان، توصیف برجستةاز هنرهای  

خواننتده مجستم  یلحظة وقایع آن خوان در پیش رو به لحظه که پردازدمی هر خوان ةصحن

، غروب خورشتید، دمیدن صبح، از طلو  خورشید صاویرینمایش ت فردوسی برای شود.یم

، دیتو ، زن جتادواژدهتابا مبارزه  ةتصاویری که از میادین جنگ و نحوو یا رسیدن شب  فرا

از افعال مادی و ملموس بهره گرفته که این افعال  ،هادلیل ماهیت این صحنه به غیره، و سپید

شود که خواننده درکی عینی و موجب می فرایندبسامد باالی این  مادی هستند. فرایندارای د

ی نمایشی ایک وقایع هر خوان همچون صحنه ز وقایع هر خوان داشته باشد و یکملموس ا

 عنوان مثال: به .تصویر درآید برابر دیدگان وی به در

 بتتترون آمتتتد آن پهلتتتو، از نیمتتتروز

 

 و دلفتتروز رفتتت، شتتادان ر همتتی 

 

 (1198: 94)خوان اول، 
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ل شید را به زیبایی با استفاده از فعتسازی طبیعت و طلو  خورفردوسی تصویر ،تدر این بی

 سازی کرده است.برای خواننده تصویر« بیرون آمدن»مادی 

 بتتزد تیتتغ و انتتداخت از تتتن ستترش

 

 فرو ریخت چون رود، زهتر از بترش 

 

 (1797: 98)خوان سوم، 

 بتتتتاد ختتتتمّ کمنتتتتدبینتتتتداخت از 

 

 ستتتر جتتتادو آورد ناگتتته بتتته بنتتتد 

 

 ( 1732: 21)خوان چهارم، 

 دریتتتتدم جگرگتتتتاهِ دیتتتتو ستتتتپید

 

 نتدارد بتدو شتاه، از ایتن پتس، امیتد 

 

 (1428: 22)خوان هفتم، 

خوبی  ل مادی بهافعاتوسط  ، زن جادو و دیو سپیدنحوة مبارزة رستم با اژدها ،ت فوقابیادر 

 توصیف شده است.

ها این استت کته فردوستی فرایندمادی نسبت به سایر  فرایندیل کاربرد زیاد از دیگر دال 

تتا مادی توصیف کرده استت  فرایندرا با هر خوان در کنندگان های شرکتحاالت و ویژگی

در ابیتات زیتر بترای  ،عنتوان نمونته به .ی ملموس از داستان داشته باشددرک بتواندخواننده 

کته یکتی از « رستتم»فیزیکتی قهرمتان داستتان یعنتی توصیف حاالت جنگاوری و اعمتال 

متادی  فراینتدخوان است، از افعال مادی و کنشی استفاده شده کته کنندگان در هفتشرکت

 دارند.

کوفتتت بتتر ختتاک رویینتته ستتم همتی

 تهمتتتن چتتو از ختتواب بیتتدار شتتد

 

 چتتو تنتتدر خروشتتید و افشتتاند دم 

 ستتر پتتر ختترد پتتر ز پیکتتار شتتد

 

 (91-1773: 92)خوان سوم، 

که در « رخش»عنوان قهرمان داستان و اسب او  به« رستم»ها و حاالت ویژگیدر این ابیات، 

 با افعال مادی ذکر شده است.خوان فراتر از اسب معمولی است، فته

همین بود دیگ و همتین بتود ختوان   بختتورد و بینتتداخت ز او استتتخوان
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 لگام از ستر رختش برداشتت، ختوار

 

 غتتزارگیتتا دیتتد و بگذاشتتت در مر

 

 (92-1199: 94)خوان اول، 

 افعتالی ماننتد ختوردن، انتداختن، برداشتتن، بگذاشتتن کته شتود در این ابیات مشاهده متی

لگتام »کنندة اعمالی فیزیکی و مادی هستند که توسط رستم انجام شده است. در مصرا  بیان

 شود.توصیف حالت جنگاوری او مشاهده می ،«از سر رخش برداشت، خوار

 رد شمشتتیر بتتر دستتت راستتتبیفشتتا

 

 خواستتتبتته نتتام جهانتتدار، برپتتای 

 

 (1138: 99)خوان دوم، 

توصتیفی از « واستتن بته نتام ختداخبرپای»و « دادن شمشیر فشار»، افعالی چون در این بیت

 کند.جسم میمبرای خواننده  ،شودخوان محسوب مینحوة مبارزة رستم را که پهلوان هفت

 گیرینتیجه -7

نی بتا تکیته شناسی واژگاشناختی است و سبکهای سبکای یکی از روشالیهشناسی سبک

هتای مطترح در ایتن نتو  ت مل مقالة حاضر بوده است، یکی از الیته بر مقولة فعل که مورد

خوان رستم بتا هتدف پتی های آماری که بر روی داستان هفتشناسی است. با بررسیسبک

استاس  رفت، این نتیجته حاصتل شتد کته بترت گبردن به شاخصة سبکی این داستان صور

های اصلی و فرعی مطرح در فرانقش تجربی زبان، ویژگی سبکی این داستتان بستامد فرایند

های سؤاالت تحقیق، بته دالیتل وجتود چنتین مادی است. در ادامه با ارائة پاسخ فرایندزیاد 

 پردازیم:ویژگی سبکی در داستان هفت خوان می

این مادی بیشترین کاربرد را داشته است.  فراینددر هر خوان  در سطحی جزئی یعنی -1 

های افعتال فراینتد( که 1931زاده و دیگران )(، آقاگل1383های حسن )یافته با یافتة پژوهش

( 1383دارد. پژوهش حستن ) اند، مطابقتکرده را در حوزة ادبیات و به ویژه داستان بررسی

ستت و ستایر ا غالب فرایندمادی  فرایندر موری، یک از قطعات شع هردهد که در نشان می

ا یک کالمی اصالً کاربرد نداشته است و تنه فرایند ،اند. در شعر موریها برجسته شدهفرایند

تنهتایی  کنتد کتهگیری را میاساس، حسن این نتیجه این ذهنی وجود داشته است؛ بر فرایند
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استاس  شتود. بترتتر متیو برجستته تررزها بافراینددلیل نبود مشارکین دیگر در  پیرمرد، به

های مادی بیشتتر فرایندهای خود از احمد در داستان(، آل1931زاده و دیگران )آقاگل تحقیق

هتایش احمد در داستتاناین است که آل دهندةکه این امر نشاناز هدایت استفاده کرده است 

بیترون بتا استتفاده از ابتزار ستازی جهتان گرایانه اتخاذ کرده است و برای انگارهدیدی واقع

های مادی کرده استت. تحقیتق فرایندیعنی نظام گذرایی، استفادة بیشتری از  ،فرانقش تجربی

در حتوزة ادبیتات جتای  ( که در حوزة داستان نیست امتا7117فر )کالهدوز محمدی و نبی

فارستی و های هر دو زبتان المثلهای مادی در ضربفرایندکه میزان دهد گیرد، نشان میمی

 انگلیسی زیاد است.

و  فراینتدنشتان داد کته میتان ایتن  استکوئرکتاینتایج آزمون آماری در پژوهش حاضر،  

هتای اول، ستوم و ختوانذهنتی در  فرایندیعنی ی که در مرتبة دوم فراوانی قرار دارد فرایند

ود دارد. تفاوت معنتادار وجت های دوم، چهارم، پنجم و ششمای در خوانرابطه فرایندهفتم، 

ی بوده فرایندمادی  فرایندخوان رستم، یعنی در تمام داستان هفت ،کلیدر سطحی همچنین 

های موجود در این داستان داشته است. فراینداست که بیشترین کاربرد را در مقایسه با سایر 

ر ای کته درابطته فراینتدمادی و  فرایندربرد میان کا ،اسکوئرکایطبق نتایج آزمون آماری  بر

 رتبة دوم بسامد جای دارد، تفاوت معنادار وجود دارد.

ختوان رستتم مناستبت آن را بتا بافتت حماستی مادی در هفت فرایندفراوان کاربرد  -7 

استت و در  نو  ادبتی حماسته برجستة ویژگی جنگاوری چرا کهسازد؛ منعکس می شاهنامه

کشتد تتا برد را به تصتویر متیاین داستان نیز فردوسی هفت مرحلة دشوار سراسر جنگ و ن

کته  آنجتا دست آید. از دارن است، بهپیروزی نهایی که نجات کیکاووس از اسارت دیو مازن

خوان رستم بر محوریت جنگ است و در نبترد نیتز کنشتی صتورت مایة داستان هفتدرون

ادی مت فراینتددلیل است که  همین بنیاد است. بهکه این داستان کنشفت گتوان گیرد، میمی

 غالب در این داستان است. فرایند

متادی در  فرایندخوان رستم که دلیلی بر بسامد باالی بودن هفت محوربر کنش عالوه -9 

لحظة وقایع  به لحظههایی است که فردوسی از پردازیاین داستان است، دلیل دیگر توصیف

دی و ملمتوس بهتره ها، از افعتال متادلیل ماهیت این صحنه . بهصورت داده استهر خوان 
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موجتب  فراینتدبسامد بتاالی ایتن  مادی هستند. فرایندگرفته شده است که این افعال دارای 

یتک وقتایع  ز وقایع هر خوان داشته باشد و یکشود که خواننده درکی عینی و ملموس امی

 تصویر درآید. برابر دیدگان وی به ای نمایشی درهر خوان همچون صحنه

 یهتایژگیو و حاالت یفردوس که است نیا یماد فرایند ادیز کاربرد لیدال گرید از -4 

 یدرکت بتوانتد خواننتده تا است کرده فیتوص یماد فرایند با را خوان هر در کنندگانشرکت

 و یجنگتاور حتاالت فیتوص یبرا شاهنامه ندةیسرا. باشد داشته داستان از ینیع و ملموس

 استفاده یکنش و یماد افعال از رخش و تمرس همچون استاند یهاتیشخص یکیزیف اعمال

 .دارند یماد فرایند که کرده

 منابع
شناستی داستتان (. ستبک1931) و حسین رضتویانکامبوزیا ، فردوس، عالیه کرد زعفرانلو زادهآقاگل

شناستی نظتم و نثتر فارستی )بهتار فصلنامة تخصصی سبکگرا. اساس فعل: رویکرد نقش بر

 .794-749 ،1 ة، شمار4سال  ،ادب(

درستی دانشتگاهی بتر هتای (. بررستی کتتاب1982نانی )میرمالکمریم السادات ابوالحسنی، زهرا و 

مند هلیدی و مقایسة آن بتا متتون همستان غیردرستی )معرفتی گرای نظاماساس نظریة نقش

 .149-173 ،71شمارة  ،سخن سمتنامه(. یک پایان

 .. بیروت: دارصادرالعربلسانتا(. ابن منظور )بی

خان رستم، بیژن و منیژه و نکتاتی دربتارة منتابع و شتعر فردوستی. (. هفت1922امیدساالر، محمود )

 .942-941، 9، شمارة 11سال  ،شناسیایران

مقایسة زبان حماسی و غنایی با تکیته بتر استکندرنامه و خسترو و شتیرین (. 1989پارساپور، زهرا )
 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.نظامی

 پایتة بتر فارستی زبتان در ستاده بنتد ستاختمان معنتایی نحو تحلیل(. 1989) محمدرضا نژاد،انپهلو

 .مشهد فردوسی دانشگاه شناسی،ی زباندکتر ةنامپایان .هلیدی مندنظام گراینقش دستور

فاطمته علتوی و  مترجمتان:. انتقتادی-شتناختیشناسی؛ درآمدی زبتانروایت(. 1989توالن، مایکل )

 .. تهران: سمتیفاطمه نعمت

 . تهران: آگه.زبان و ادب فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته(. 1987محمد )شناس، علیحق

 .93-94 ،79شمارة  ،کتاب ماه ادبیاتخوان؟ (. چرا هفت 1988دارا، مریم ) 
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نامتة ختوان رستتم. (. نگاهی تتازه بته داستتان هفتت1983) بردخونیحسین نیا عمران، آسیه و ذبیح
 .197-94،141شمارة  ،پارسی

 . تهران: جامی.شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملوسبک .(1982غالمرضایی، محمد )

جلتد دوم. تهتران:  .نامة باستان: ویرایش و گزارش شاهنامة فردوسی(. 1989الدین )کزازی، میرجالل

 سمت.

 .مرکز: . تهرانگرانقش رهیافتی شعر؛ شناسیزبان سوی به(. 1929)  نبویمحمد  و مهران مهاجر،

نامتة نامته. هتای ایتن رزمخان رستم و برجستتگیخوان یا هفتهفت(. 1928دخت )مشهور، پروین
 .123-127 ،19ارة شم ،پارسی

ادبیات فارستی )دانشتگاه آزاد استالمی خوان در ادبیات فارسی. (. بازتاب هفت1987ناصری، ناصر )

 .118-88 ،71شمارة  ،خوی(

نامتة زبتان و ادب پژوهشخوان رستم. بررسی و تحلیل ساختار روایی هفت (.1931لو، علیرضا )نبی

 .118-3 ،4شمارة  ،9سال  ،)گوهر گویا( فارسی

Bloor, T. & M. Bloor (1997). The Functional Analysis of English. A Halliday 
Approach. London: Arnold. 

Caffarel, A. (2006). A Systemic Functional Grammar of French: From 
Grammar to Discourse. New York: Continum International Publishing 

Company. 
Choura, S. (2013). Ditransitive Complementation in Medical Research Articles. 

Retrieved 24 May, 2013, from: 

<http://jetou2013.free.fr/documents/JeTou2013-Actes-p53-58-

Choura.pdf> 
Fontaine, L. (2013). Analysing English Grammar: A Systemic Functional 

Introduction. New York: Cambridge University Press. 
Green, S. J. (1992). A Basis for a Formalization of Linguistic Style. In: 

Proceedings of the 30th Annual Meeting on Association for Computational 
Linguistics (pp. 312-314). 

Groot, C. (1989). Predicate Structure in a Functional Grammar of Hungarian . 
Netherlands: Foris Publications Holland. 

Halliday, M. A. K. (1994). Introduction to Functional Grammar. London: 

Arnold. 
Halliday, M. A. K. (1971). Linguistic Function and Literary Style: An Inquiry 

into the Language of William Golding´s 'The Inheritors. In D. C. Freeman 

(Ed.), Essays in Modern Stylistics (pp. 325-360). London: Methuen. 

Halliday, M. A. K., & C. Matthiessen (2004). An Introduction to Functional 
Grammar. London: Edward Arnold Publishres Ltd. 

http://jetou2013.free.fr/documents/JeTou2013-Actes-p53-58-Choura.pdf
http://jetou2013.free.fr/documents/JeTou2013-Actes-p53-58-Choura.pdf


 1939، بهار 4های غرب ایران، سال اوّل، شمارة / فصلنامة مطالعات زبان و گویش147

 

Hasan, R. (1989). Linguistics, Language and Verbal Art. Oxford: Oxford 
University Press. 

Honnibal, M., & R. J. Curran (2006). Creating a Systemic Functional Grammar 
Corpus from the Penn Treebank. Retrieved 8 April, 2013, from 
http://acl.ldc.upenn.edu/W/W07/W07-1212.pdf 

Kolahdouz Mohamadi, M, & N. Nabifar (2012). A Comparative Study of 
English and Persian Proverbs Based on Halliday’s Exprential 

Metafunction. Journal of Academic and Applied Studies, 2 (8 & 9), 22-36. 
Lavid, J., J. Arus, & J. Zamorano-mansilla (2010). Systemic Functional 

Grammar of Spanish: A Contrastive Study with English. New York: 
Continum International Publishing Company. 

Leech, G. N., & M. Short (1981). Style in Fiction: A Linguistic Introduction to 
English Fictional Prose. Longman. 

Line, Y, F., & X. A. Peng (2006). Systemic Functional Grammar and 
Construction Grammar. Retrieved 10 April, 2013, from: 

http://www4.pucsp.br/isfc/proceedings/Artigos%20pdf/16th_lin_peng_33
1a347.pdf 

McGregor, B. W. (1990). A Functional Grammar of Gooniyandi. New York: 
John Benjamin Publishing Company. 

Nørgard, M. (2010). Key Terms in Stylistics. London: Continuum International 
Publishing Group. 

O’Donnel, M. (2011). Introduction to Functional Linguistics for Discourse 

Analysis. Retrieved 25 April, 2013, from: 
http://web.uam.es/departamentos/filoyletras/filoinglesa/Courses/LFC11/L
FC-2011-Week1.pdf 

Simpson, P. (2004). Stylistics: A Resource Book for Student. London: Routledge. 
Li, E. S. (2007). A Systemic Functional Grammar of Chinese. New York: 

Continuum International Publishing Group. 
Thompson, G. (2004). Introducing Functional Grammar. New York: Arnold. 

http://acl.ldc.upenn.edu/W/W07/W07-1212.pdf
http://web.uam.es/departamentos/filoyletras/filoinglesa/Courses/LFC11/LFC-2011-Week1.pdf
http://web.uam.es/departamentos/filoyletras/filoinglesa/Courses/LFC11/LFC-2011-Week1.pdf

