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  سيمپسون پاول ديدگاه بر تأكيد با سبك در ادبي گزينش تأثير

  *فاطمه كرد چگيني

 ** پورنامداريانتقي 

  چكيده
 وي هاي انتخاب حاصل و زبان از شاعر يا نويسنده ةاستفاد چگونگي متن يك سبك

ـ  هنرمنـد  روان و ذهن انتخاب اين در .است خود فرهنگ زباني ةگنجين ميان از  ثيرأت
  .كند بيان اي شيوه چه به را ضمونم يك گيرد مي تصميم كه است هنرمند و دارد

 بيرون و درون جهان به او خاص نگاه بازتاب شاعر يا نويسنده سبك ،بنابراين
 بـراي ، باشـد  داشـته  اي تـازه  نگاه هنرمند اگر .شود مي يمتجل وي بيان در كه است
 بـه  دسـت  نـاگزير  و كنـد  مـي  اسـتفاده  اي تـازه  زبـان  از خـود  ذهني مفاهيم انتقال

 را خود شخصي هاي سليقه گزينش اين در وي .زند مي زبان در خاص هاي گزينش
 ايـن  بـه  .شـود  مـي  خـارج  زبان متعارف هنجارهاي از گاه و كند  مي اعمال زبان در

  .هاست واژه از هنرمند خاص گزينش محصول سبك ترتيب
 ديـدگاه  از هنرمنـد  يـك  سبك گيري شكل در زباني گزينش تأثير مقاله اين در
  .شود مي بررسي، معاصر شناس سبك، )P. Simpson( سيمپسون پاول

  .ادبي گزينش، سيمپسون پاول، گذرايي نظام، شناسي سبك، سبك :ها كليدواژه
  
  مقدمه .1
 و ريخـتن  و گـداختن  معنـي  بـه  اسـت  عربـي  مجـرد  ثالثـي  مصـدر  )style( »سبك« ةواژ

 شـده  گيـري  قالـب  و گداختهة نقر و زرة پار معني به »سبيكه« و نقره و زر كردن گيري قالب
  ).»سبك« ذيل :تا بي ،ابن منظور( است آن از مشتق
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 بيـان  طرز گاه و محتوا عامل گاه ادبي ديدگاه از سبك تعيين و تعريف در نظران صاحب
 بـه  سـبك  تعريـف  و تحليل در كنند مي تأكيد محتوا عامل بر كه گروهي .دانند مي تر مهم را

 ظـاهراً  وكننـد   مـي  تكيه او اجتماعي محيط و ،هنرمند بيني جهان، شخصيت قبيل از عواملي
 هـاي  ويژگـي  بـر  كه كساني، مقابل در .دانند مي عوامل همان تابع هم را صوري هاي ويژگي
 هـاي  ويژگـي  و نـد دان مـي  تر مهم را صورت عامل، دارند تأكيد بياني ابزارهاي و زباني نظام

  .آورند مي شمار به صوري و زباني هاي گزينش همين محصول هم را محتوايي
 محتوا و )شكل( بيان طرز عامل دو هر شناس سبك نظران صاحب تر بيش ،ديگر سوي از

 تعريـف  بهتـرين  رسـد  مـي  نظر به .دانند مي ثرؤم نوشته يك سبك گيري شكل در را )معني(
 بـا  بهـار  .باشـد  توجـه  مورد بيان ةنحو هم و محتوا عامل هم آن در كه است تعريفي سبك
 و كلمـات  تركيـب ة وسـيل   بـه  افكـار  بيان و ادراك خاص روش« را سبك ديدگاهي چنين

  .)15 /1 :1381، بهار( كند مي تعريف »تعبير طرز و انتخاب
 هايي انتخاب و زبان از شاعر يا نويسندهة استفاد چگونگي ةنتيج متن يك سبك ،بنابراين

 هنرمنـد  روان و ذهـن  انتخاب اين در .دارد خود فرهنگ زباني ةگنجين ميان از وي كه است
 ،ديگر عبارت به .كند بيان چگونه را محتوا يك گيرد مي تصميم كه است هنرمند و دارد ثيرأت

 و گيـرد  مـي  شكل بيرون و درون جهان به او خاص نگاه اثر در شاعر يا نويسنده يك سبك
 اين انتقال براي ناچار به باشد داشته اي تازه نگاه هنرمند اگر حال .شود مي يمتجل وي بيان در

 )Buffon( بـوفن « كـه  است دليل همين به .كند مي استفاده اي تازه زبان از خود ذهني مفاهيم
  ).162 :1356، كوب زرين( »انسان خود از است عبارت سبك :گويد مي

 نويسـنده يا  شاعر ناگزير و شود مي زباني خاص رفتارهاي باعث ذهني خاص رفتارهاي
 را خود شخصي هاي سليقه گزينش اين در گاه .زند مي زبان در خاص هاي گزينش به دست

 سـبك  ،ترتيب اين به .شود مي خارج زبان متعارف هنجارهاي از يا و كند  مي اعمال زبان در
 و زيبــاترين معمــوالً موفــق هنرمنــدان .هاســت واژه از هنرمنــد خــاص گــزينش محصــول

  .دهند مي صورت را ها گزينش ترين هنري
 گزينشي ادبي اثر هر كه گفت توان مي .است ادبي هنرمند مصالح كلمه واقعي معناي به زبان
 از هـايي  تكه كه است مرمري قطعه مجسمه هر اند گفته كه گونه همان، است معين زباني از
  .)194 :1382، وارن و ولك( است شده كنده آن

 و لحن، هاتأكيد در اختالف باز باشند سان يك متن دو عبارات و ها واژه ظاهراً اگر حتي
 نويسنده انتخاب نوع به توجه با .كند مي متمايز هم از را ها سبك كالم نحو يا ،كلمات آهنگ
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ة برجست شناسان سبك از )Ch. Bally( بالي شارل .بود خواهد متفاوت مخاطب رد كالم تأثير
 شـدت  نظـر  از متحدالمضمون عبارات كه كرد عنوان را مطلب اين بار نخستين« حوزه اين

  .)31 :1375، شميسا( »است سبك ْتفاوت اين و ندا متفاوت هم با احساسات و عواطف
 كـه  اسـت  ادبـي  علـوم  جملـه  از، كند مي بحث سبك از كه علمي منزلة به شناسي سبك
 ةانـداز  بـه  هرچنـد  شود؛ مي محسوب هنري و ادبي آثار تحليل در مستقل ةرشت يك امروزه
 سـبك  از يتعـدد م تعـاريف  امـروز  تا كهن روزگار از .ندارد طوالني ةسابق ادبي علوم ساير
 شناسي سبك علمي تعريف اما ،است فراوان هنري آثار و ها سبك تنوع تبع به كه است شده
  .است اخير دوران به مربوط آن به جدي توجه و

 هـاي  مكتـب  پيـدايش  و بعـد  بـه  مـيالدي  هجـدهم  قـرن  از شناسـي  زبان دانش پيشرفت
 مكاتـب  مبنـاي  بـر  ادبـي  آثـار  سبك ةمطالع و شد شناسي سبك علم تحول سبب شناسي زبان
 شناسان زبان اختيار در تر بيش هرچه شناسي سبك كه جا آن تا كرد فراوان پيشرفت شناسي زبان
 دانسـته  شناسي زبان از اي شاخه را آن شناسي سبك تعريف در كادن فرهنگ حتي .گرفت قرار
 زبـاني  هـاي  گزينـه  يـا  ادبـي  سبك مشروح تحليل به كه مدرن شناسي زبان از اي شاخه« :است

  ).433 :1380كادن، ( »پردازد مي ادبي غير هاي زمينه در نويسندگان و گويندگان
 را شناسي سبك كه اين حداقل«نيست؛  اعتنا بي شناسي زبان نقش به شناسي سبك هامروز

 .)115 :1375، شميسـا ( »آورنـد  مـي شـمار   بـه  جديـد  ادبـي  نقد و شناسي زبان بين نظامي
 دارد شناسي زبان توصيفي و تحليلي هاي روش در ريشه عمدتاً نو شناسي سبك هاي تحليل

 هـاي  روش از اسـتفاده  .گيـرد  مـي  بهـره  هم مدرن ادبي نقد تعبيري توان از حال عين در و
 خـود  از تـر  كامـل  تحليلـي  سوي به كه دهد مي را امكان اين شناسي سبك به شناختي زبان
  .رود پيش آن دائمي كاركردهاي و زبان

 تعريـف  عنصـر  تـرين  مهـم  شـناختي  زبـان  هاي روش به وفاداري بيستم قرن ابتداي در
 وضـعيت  همـين  قـرن  ايـن  اواخـر  تا و شد مي شمرده علمي اي رشته منزلة به شناسي سبك
 بـه  كه( ها رشته اين ميان در عملكرد با اي رشته منزلة به هم هنوز شناسي سبك .داشت ادامه
 را خود خاص جايگاه )است گرفته ها آن از را خود هاي روش و اهداف نيز تاريخي لحاظ
 و ادبـي  متـون  بـافتي  و تـاريخي  هـاي  خوانشدربارة  بيستم قرن اواخر در كه آثاري .دارد
 گسـترش  چنـان  آن توان مي را شناسي سبك الگوهاي كه دهد مي نشان آمدند پديد ادبي  غير
 بـه  همچنـان  اسـتقالل  حفـظ  ضـمن ، خـود  مقاصـد  بـه  نيل براي بتواند رشته اين كه داد

  .)121 :1384، كاتانو( بگيرد كمك خود به مربوط هاي حوزه از شايستگي
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 در را شـناختي  زبـان  هاي بررسي كه است معاصر شناسان سبك جمله از سيمپسون پاول
، شناسـي  سبك از وي تعريف بيان ضمن ادامه در .داند مي ثرؤم بسيار سبك مند روش تعيين
  .كنيم مي بررسي وي ديدگاه از را هنرمند يك سبك گيري شكل در زباني گزينش تأثير

  
  سيمپسون پاول ديدگاه از شناسي سبك. 2

 از .اسـت  زبـان  بـر  تأكيـد  آن در كـه  داند مي متني تفسير اي گونه را شناسي سبك سيمپسون
 متني عملكرد در شوند مي شامل را زباني ساختار كه الگوهايي و ،سطوح، اشكال وي ديدگاه

 را مـتن  يـك  كامل معناي خود  خودي  به زباني هاي شناسه .روند مي شمار  به مهمي شاخص
 فـراهم  را سـبكي  تفسـير  ةزمينـ  هـا  شناسه اين شمارش شناسي سبك در اما، دهند نمي نشان
  .گيرند مي شكل خاص مفاهيم چگونه دهد توضيحكه  كند مي كمك گر تحليل به و كند مي

 تصـديق  و دارد توجه بافت در متن كاركرد منزلة به زبان ةمطالع به معاصر شناسي سبك
 ايـن  .انـد  شـده  ايجاد شناختي بافت و ،فرهنگ، مكان، زمان يك در گفتارها پاره كه كند مي

 يـك  ،بنـابراين  ؛انـد  خـورده  گره متن »معناي« با ناپذيري جدايي طور  به فرازباني معيارهاي
ــه مقيــد و كامــل توصــيف ــان بافــت ب  از را تــري كامــل تحليــل )context-sensitive( زب

 متـون  فهـم  در اساسـي  گاهي تكيه زبان در كاوش ،ترتيب اين به .دارد پي در شناسي سبك
ـ  بـه  مـتن  بـه  اساسـاً  معاصر شناسي سبك .كند مي فراهم )ادبي(  و نگـرد  مـي  گفتمـان  ةمثاب

 كنـد  مـي  بررسـي  را گفتمان منزلة به متن آن تأثير و زبان در متن يك گيري شكل چگونگي
)cited Simpson, 2004: 3.(  

 معيارهـا  ينتـر  مهم از يكي، سبكي مطالعات در زبانويژة  جايگاه بر تأكيد با سيمپسون
 زبـان  در نويسـنده  يا شاعر كه داند مي گزينشي نوع به توجه را نوشته يك سبك تعيين در

 اختصاص مبحث اين به را مهمي بخش )Stylistics( شناسي سبك در وي .دهد مي صورت
 اين در وي ديدگاه .)ibid: 22( است كرده بحث آن از »گزينش عنوان به سبك« ذيل و داده
 دسـتور  گـذار  بنيـان ( هاليـدي  دسـتوري  اتيـ نظر و گـرا  نقش شناسي زبان مفاهيم بر زمينه
  .است مبتني )گرا نقش

 ناميـد  »گرايـي  نقـش « را خـود  رويكرد، داشت تأكيد زباني عناصر نقش بر چون هاليدي
)Halliday, 1994: 13(. متني هر وي نظر از )در را خود معناي و مفهوم )گفتاري يا نوشتاري 

 از اي تنيـده  درهـم شـبكة   زبـان ، گـرا  نقـش  شناسـي  زبان ديدگاه از .يابد بازمي كاربردي بافت
 بـه  ،نهايـت  در، گيـرد  مي صورت ها آن درون در كه هايي گزينشنتيجة  در كه هاست سيستم
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 ايـن  در .شـود  مـي  محقـق  نوشـتاري  يـا  گفتاري واقعيزنجيرة  يك يعني ساختار يك شكل
 تعريـف  ارتبـاطي  بافـت  در و زبـان  نظام در شان نقشواسطة  به زباني عناصر چهارچوب

 تمايز آن ارتباطي و اجتماعي كاركرد و نقش و زبان خود ميان توان نمي ،بنابراين .شوند مي
 فرهنگـي  ـ اجتماعي هاي كنش چهارچوب در بايد را زباني فرايندهاي ،نتيجه در .شد قائل
  1.كرد تبيين
 قراردادي نظامي زبان نظام زيرا ،است مهم بافت در زبان كاربرد چگونگي ديدگاه اين از
 در او كه است اي جامعه و انسان نيازهاي با متناسب و جامعه حاصل و طبيعي بلكه ،نيست

 چگـونگي  بـه  ارجـاع  بـا  تـوان  مي زبان در را عنصري هر ترتيب اين به .كند مي زندگي آن
  .كرد ينتبي زبان كاربرد

 و بازتابي يا )ideational( »انديشگاني« معناي يعني معنايية عمد محور دو حول ها زبان
 كـاربرد  عـام  هـدف  دو نمود كه اند گرفته شكل كنشي يا )interpersonal( »بينافردي« معناي
 اين نيز ديگري بنيادين بخش .محيط آن در افراد با تعامل ديگري و محيط فهم يكي :اند زبان
 را گفتـه  پيش بخش دو كه است )textual( »متني« بخش آن و كند مي همراهي را بخش دو
  .زند مي پيوند بافت با

  :كند مي تقسيم دسته سه به را زبان معناهاي و ها نقش هاليدي
ـ  آن تبع به و ها واقعيت از ما دريافت زبان: تجربي يا انديشگاني نقش )الف  را مـا ة تجرب
 جهان و بيرون جهان( جهان به نسبت را ماة تجرب و نگرش چگونگي و كند مي بندي سازمان
 فراينـدهاي ، كيفيـات ، وقـايع ، هـا  كنش گر بيان نقش اين در زبان .زند مي رقم )آدميان درون
 بازنمـايي  متضـمن  كـه  را نقـش  ايـن  .اسـت  آدمي درون و بيرون جهان مناسبات و ،ذهني

  .نامند مي زبان انديشگاني نقش است كالم محتواي گوياي و واقعيت
 در كننـدگان  شـركت  .است اجتماعي روابط تنظيم و تثبيت زبان كار :بينافردي نقش) ب
 اي رابطـه  هـم  بـا  آفرينـد  مـي  زبان كه اي ارتباطي هاي نقش چهارچوب در كالمي هاي كنش
 يـا  دهند مي فرمان يا خبر ،مثالً .كنند مي ايفا را نقشي كدام هر رابطه اين در و كنند مي برقرار

 توزيـع  چگونـه  هـا  نقش اين كه اين .كنند مي نهاد پيش را كاري اجراي يا و كنند مي پرسشي
 در كننـدگان  شـركت  از يك هر جايگاه و كالمي ارتباط بافت چگونگي به بستگي، شوند مي
  .زند مي رقم را زبان بينافردي نقش همه اين .دارد بافت آن

 زبـان  كه بافتي تناسب به تا كند  مي برقرار ارتباط بافت و خود ميان زبان :متني نقش) ج
 گر بيان كه نقش اين .كند آفريني متن بافت آن هاي ويژگي به توجه با و شود مي جاري آن در
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 متني نقش است ،موقعيتي بافت با هم و خود پيش و پس زباني  بافت با هم، كالم مدخليت
  .)26 :1376نبوي،  و مهاجر( است زبان
  زمـان  هـم  معناي سه، خاص طور به متن هر و عام طور به زبانفوق  مطالب به توجه با
 بينـافردي  معنـاي ؛ گويد مي سخن محتوا از كه انديشگاني معناي :ديگرند يك مكمل كه دارد
 بافـت  در را زبـان  عمـل  چگونگي كه متني معناي و ؛است اجتماعي مناسبات گر داللت كه

 هـم  بـر  و يابنـد  مـي  نمـود  آن در دستوري نظام در نقش سه اين كه اي سازه .دهد مي نشان
  .است )clause( واره جمله شوند مي )map( منطبق

 حـول  كـه  زبـاني  پـاره  هر .است هاليدي دستور در بندي سازمان اصلي واحد واره جمله
 و سـاختار  سـه  واره جمله هر .است واره جمله يك، باشد يافته تمركز فعلي گروه يك محور

 نقـش  سـه  در نيـز  واره جملـه  عنصـر  هر اعتبار همين به .دارد متفاوت معناي سه آن تبع به
 سـه  حامل عنصري همچون، چهارچوب اين در »فاعل« عنصر ،مثالً .شود مي ظاهر متفاوت
  .شود مي تحليل ،دستوري متفاوت نقش

ة نماينـد  فعل كه فرايندي وقوع و ايم آورده حساب به كنش نوعي را فعل چون: گر كنش .1
  .است وابسته گر كنش به است آن
 آن با شمار و شخص لحاظ به و گردد برمي آن به )predicator( گزاره كه عنصري: فاعل .2

  .كند مي مطابقت
  .)38 :همان( است آنآويزة  پيامبقية  كه پيامپاية  يا آغازنقطة ): آغازه( مبتدا .3

 سـاخت  در )آغـازه ( مبتدا و ،بينافردي ساخت در فاعل، انديشگاني ساخت در گر كنش
 را واره جملـه  معنـاي ، ديگـر  عناصـر  بـا  همراه ها ساخت اين .شوند مي وارد واره جمله متني
 واره جملـه . نـد دار نقشـي  هـاي  برچسب واره جمله هر در موجود هاي سازه .دهند مي شكل
 معنـاي  يـك  هـر  و اسـت  شده تشكيل ساختاري بعد سه از كه است تركيبي ماهيتي داراي

  :از ندا عبارت هاليدينظرية  در ييمعنا ابعاد اين. دارد اي جداگانه
 بـازنمود  منزلـة  بـه  واره جملـه  ؛)clause as exchange( متقابـل  كـنش  منزلة به واره جمله
 .)clause as message( پيــام منزلــة بــه واره جملــه ؛)clause as representation( واقعيــت

 نشـان  را زبـان  نمود چگونگي و است جاري زبانهمة  در معنايي گانگي سه اين حقيقت  در
  .شود مي ناميده )metafunction( »فرانقش« سيستمي دستور در ابعاد اين از يك هر .دهد مي

  .كنيم مي بيان سيمپسون ديدگاه از را نوشته يك سبك بررسي در مقوله اين تأثير ادامه در
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  2سبك در گزينش .3
 تشـكيل  را مـا ة روزمـر  تجربيات از اي عمده بخش ها دريافت و ،ها انديشه، حوادث، اعمال
 حـوادث  و اعمـال  بتوانـد  كه است آن زبان نظام مهم نقش يك ؛كنند مي تعريف و دهند مي

 و اسـت  آدمـي  بـرون  و درون جهـانِ  بازنمـايي ة وسيل زبان .كند منعكس را جهان مختلف
 صورت به سپس، دوش مي بندي مقوله زبان طريق از خيالين و حقيقي جهان از ما هاي تجربه
 بازنمايي قابليت زبان كه معني بدين .شود مي بيان و رمزگذاري آن از پس و آيد مي در مفهوم
  .دارد را ما تفكرات و ،گفتار، اعمال

 الگوهـاي  نمايانـدن  بـراي  يعني، مجرد يا مادي جهان حوادث نماياندن براي زبان وقتي
 .كنـد  مـي  محقـق  را زبـان  تجربي كاركرد رود مي كار به ،نوشتاري و گفتاري متون در تجربه
 بـه  آن ذيـل  در و انديشـگاني  فرانقش به را نقش اين مند نظام ايگر نقش دستور در هاليدي
 ،اگـر  نقش دستور در ،بنابراين .كند مي محول )experiential metafunction( تجربي فرانقش
 را زبـان  نقـش  ايـن  نوشـتاري  و گفتـاري  متـون  در تجربه الگوهاية ارائ با تجربي فرانقش

  .دارد عهده به
ة مرحلـ  در سـپس  .گيرد مي صورت پاره پاره و پراكنده صورت به هستي از انسانة تجرب

 از ما، فرانقش اينة پاي بر .شوند مي رمزگذاري زباني هاي نشانه قالب در ها تجربه رمزگذاري
 جهـان  هـم  و ذهن بيرون جهان هم، جهان از خود تجربياتدربارة  كردن صحبت براي زبان
  .كنيم مي توصيف را دخيل عناصر و ،ها حالت، رويدادها و يمكن مي استفاده ،ذهن درون
 هنگـام  .اسـت  نظـر  مورد بافت در پيام محتواي دارد اهميت چه آن فرانقش نوع اين در
 حـال  در يفراينـد  يـا  رويداد نوع چه كه است اين مهمة نكت، تجربي ديدگاه از متن تحليل
 و ذهنـي  اسـت  فراينـدي  يـا ، كـرد  تجربه توان مي اًعينرا  نظر مورد رويداد آيا ؟است وقوع
 عيني صورت به خود دلخواه به را رويدادي و دز انتخاب به دست توان مي آيا ؟ملموس  غير
 روايـت  گفتمـان  سـبك  در ويـژه  به سبك مهمة نشان يك تجربي كاركرد رد؟ك بيان ذهني يا

  .كند مي تأكيد )style as choice( گزينش عنوان به سبك مفهوم بر زيرا، است
 تشـكيل  »واقعيـت  از را ما ذهني تصوير« كه مختلفي رويدادهاي به اشاره براي زبان در

 در زبـان  نظـام  منـابع  از اسـتفاده  بـراي  واقـع   در .دارد وجـود  فراوانـي  هاي روش، دهند مي
 توجـه  مـورد  چه آن .دارد وجود راه چندين اغلب ،متن يك ارائة در حادثه يك كردن مجسم
 چـرا  و ؟شود داده ترجيح ديگري بر ساختار يك بايد چرا كهاست  اين، است شناسان سبك

 از برتـر  بايـد  خاص توصيف نوع يك، حادثه يك دادن نشان براي ممكن هاي روش ميان از
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 و گيري شكل چگونگي بر ،باشند ناخودآگاه اگر حتي دارند هدف ها گزينش؟ باشد ديگري
 زبـان  در تجربـه  تجسـم  بـراي  كه خاصي دستوري ابزار .دارند عميقي تأثير متون فسيرت نيز
  .كند مي عمل واره جمله واحد در كه است) transitivity( گذرايي نظام، رود مي كار به

 دسـتور  در .اسـت  زبـان  در تجربـي  و انديشـگاني  فـرانقش  بيان مكانيسم گذرايي نظام
 فـرانقش  طريـق  از و فراينـدها  قالـب  در تجربـه  الگوهـاي  كه است اين بر فرض اگر نقش

 وسـيعي  معنـايي  مفهـوم  در گـذرايي  معناي جا اين در .شود مي بازنمايي زبان در انديشگاني
 افعالي تعريف در ساده بيان به( سنتي دستورهاي در چه آن از تر بيش بسيار، است رفته  كار  به
 كـه  دارد اشـاره  هايي روش به گذرايي جا اين در .رود مي كار  به )گيرند مي مستقيم مفعول كه

 مختلف فرايندهاي كه شود مي اطالق روشي به نيز و شود مي رمزگذاري واره جمله در معاني
 هـاي  نشانه قالب در آن بازنمود و جهانة تجرب ،ديگر عبارت به .شود مي داده نشان زبان در

  .شود مي ناميده زبان گذرايي نظام ،زباني
  :كند مي مشخص فرايندها در را اصلي عنصر سه معموالً گذرايي
، احساسـي  فراينـد ، حالـت ، كـنش ، رخداد يك كه است) process( فرايند خود نخست

 فراينـد  .شود مي دريافت فعلي عبارت با مشخصاً زبان دستور در و است وجودي يا گفتاري
 كـه  اسـت  فراينـد  اين واقع در .كند مي ايفا عنصر سه ميان در را كانوني و اصلي نقش خود
  .كند مي نمعي را مشاركين نوع و تعداد

 فرايندنـد  اندركار دست عناصر كه) participants( فرايند )كنندگان شركت( مشاركين دوم
 عامـل  توانند مي كنندگان شركت .كنند مي عمل فرايند محور حول و اند شده يكي فرايند باو 

 هـاي  عبـارت  بـا  مشخصـاً  و شـوند  مند بهره فرايند از يا شود اعمال ها آن بر فرايند يا باشند
  .شوند مي فهميده اسمي

 يـا  اي اضـافه  حـرف  گـروه  با نوعاً كه فرايندند) circumstances( پيراموني عناصر سوم
 پيرامـوني  عناصـر  .كنـد  مـي  پـر  را اي ضميمه قيد جايگاه واره جمله در وشود  مي بيان قيدي
 مثال به .زنند مي رقم را فرايند شرايط و وسايل و اسباب و ،عملة شيو ،مكان، زمان واقع  در
  :كنيد توجه زير

  .گذشت مي آرام آرام روز
 فرايند   پيراموني عنصر   كننده شركت

 شـده  تعريـف  فراينـد  نـوع  شش، است آمده ادامه در كه گذرايي از مختصري شرح در
 فرايندهاي ليدياه گذرايي نظام در .است فرعي ديگر نوع سه و اصلي آن نوع سه كه است
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 هاي بندي دسته، مذكور فرايند نوع سه كنار در وي واند  اصلي فرايند اي رابطه و ،ذهني، مادي
 مادي فرايندهاي ميان مرز در :است شده قائل ها آن بين در موجود مرزهاي در را تري يئجز
 و كالمـي؛  فرايندهاي، اي رابطه و ذهني فرايندهاي ميان مرز در رفتاري؛ فرايندهاي، ذهني و
 هـر  توضـيح  بـه  ادامـه  در كه، وجودي فرايندهاي، مادي و اي رابطه فرايندهاي ميان مرز در

  .پردازيم مي مقوله
  

  مادي فرايندهاي 1.3
 سـؤاالت  ايـن  جـواب  در توانند مي و هستند اجرا فرايندهاي ساده بيان بهاين نوع فرايندها 

 )material processes( مـادي  فراينـدهاي  .»كـرد؟  چـه  )او(« يـا  »افتـاد؟  اتفـاقي  چه« :بيايند
 كـاري  چيزي آن طي در كه كنند مي داللت اي واقعه و رخداد يا كاري دادن انجام بر مشخصاً

 شـده  انجـام  كـار  .نشـود  يا شود ثرأمت كار اين از ديگر چيزي است ممكن؛ دهد مي انجام را
  .»پذيرفتن« مثل باشد فيزيكي  غير يا و »دويدن« مثل باشد فيزيكي تواند مي

 و گذراسـت  فعل، كند گذر ديگر مشارك به مشارك يك از عمل اگر فرايند نوع اين در
 باشد اصلي مشارك دو يا يك داراي تواند مي فرايند اين ،بنابراين .اناگذر صورت  اين غير در
  :از ندا عبارت كه

  ؛است آن حضور به وابسته فعل وقوع كه فرايند در الزامي نقش: )actor( گر كنش .1
 فراينـد  در توانـد  مـي  و شود مي واقع آن بر گر كنش طريق از كنش :)goal( پذير كنش .2
  .نباشد يا باشد
 :كنيد توجه زيرة نمون دو به مثال رايب

  .شيدك آبرنگ بزرگ نقاشي يك سينا
  فرايند                  پذير كنش               گر كنش

 .دويد مي خيابان در سينا
  فرايند   پيراموني عنصر   گر كنش

 هـم  دليـل  همـين  بـه  .است كرده گذر ديگر عنصر به عنصر يك از عملاول  ةنمون در
 در عمـل  يـا  كنش ة دومنمون در اما ،گذراست فعل بنابراين، پذير كنش هم و داريم گر كنش
در  فراينـد  اين از اي نمونه .است ناگذر فعل بنابراين، است شده خالصه )سينا( گر كنش يك
  :سپهري سهراب شعر
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  رفتم مي خدا سروقت به من
  فرايند     پيراموني عنصر   گر كنش

  )356: 1379 ي،سپهر(

  :استذيل  شرح به مادي فرايندهاي از هايي نمونه
، جـاكردن  جابه، زدن نعره، كوبيدن، غريدن، نوشتن، راندن، پختن، آوردن، سوختن، آمدن
، دادن قـرض ، خريـدن ، كردننـابود ، شكستن، بازكردن، زدن رنگ، زدندر، پيچيدن، پوشاندن

  .بردن، فرستادن، كردننابود، شكستن، پختن، ساختن، رسيدن نظر به، دادن رخ
  

  ذهني فرايندهاي 2.3
 فراينـدهاي  بـرعكسِ  .نـد ا احساسي فرايندهاي اساساً )mental processes( فرايندهاي ذهني

 ناخودآگـاه  جهان در ذهني فرايندهاي، دارند فيزيكي جهان از را خودأ منش و اصل كه مادي
 ،»كـردن فكر« چـون  افعالي در )cognition( شناخت بر و كنند مي منعكس را آن و دارند جا
 ،»داشــتن ميــل« ماننــد )reaction( ذهنــي واكــنش بــر ؛»داشــتن اعتقــاد« و ،»كــردن تعجــب«
 يـا » ديـدن « ماننـد  )perception( ادراك و بـر  ؛»ترسـيدن «و  ،»داشـتن  دوست« ،»داشتنتنفر«
  .دارند داللت» شنيدن«

  :اند كننده شركت نقش دو داراي ضرورتاً ذهني فرايندهاي
، احسـاس  كـه  شـده  پنداشته باشعور يا باشعور موجودي :)sensor( )مدرك( گر حس .1
 ؛ددار ادراك و ،انديشه
 .شود مي دهيانديش آن به يا شود مي ادراك و احساس چه آن :)phenomenon( پديده .2
  :شود ميذكر  ذهني فرايند اصلي نوع سه از هايي نمونه جا اين در
  )شناخت( .فهميد را استاند سينا .1

  فرايند       پديده      گر حس

  )ادراك( .شنيد را پرنده صداي سينا .2
  فرايند               پديده          گر حس

  )واكنش( .است متنفر آشپزي از سارا .3
  فرايند          پديده            گر حس
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  :اشعار در فرايند اين كاربرد از هايي نمونه
  سرخ و گرم/ گونه اين/ من قلب نبوده هرگز /كنم مي فكر من .4

  پديده           فرايند    گر حس
  )335 :1384، شاملو(

  كن همت، ديدي را خدا باغ تپش در اگر تو .5
  فرايند   پديده   پيراموني عنصر   گر حس

  )356 :1379، سپهري(
  :استذيل  شرح به ذهني فرايندهاي از هايي نمونه

، شـنيدن ، ديـدن ، داشـتن باور، گرفتنيـاد ، كـردن  ناراحت، كردن درك، خواستن، شناختن
  .بردن لذت، شدن قانع، شدن گيج، بوييدن، كردن توجه، كردن فراموش

  
  رفتاري فرايندهاي 3.3

 فاصـل  حـد  در حـدودي  تا كهاند  فرايندهايي )behavioural processes( فرايندهاي رفتاري
 را »عمـل « و» احسـاس « بـه  مربـوط  هـاي  فعاليت و گيرند مي قرار مادي و ذهني فرايندهاي

 موجـود  يـك  روانـي  و جسمي گوناگون رفتارهاية دربرگيرند فرايندها اين .ندكن مي نمايان
  .است شده پنداشته دار جان يا دار جان

 روحـي  و جسـمي  هـاي  فعاليـت  و شـود  مـي  داده نسبت انسان به معموالً فرايندها اين
 .كننـد  مي مجسم را )...  و ،نگريستن خيره ،ديدن خواب، زدنلبخند، كردن سرفه، كشيدن نفس(

 در كـه  طور همان شوند؛ مي كشيده تصوير به آگاهي مراحل منزلة به فرايندها اين گاه، هرچند
 آگـاهي  فرايندهاي همچنين ها آن .است صادق »خنديدن« يا» كردن گريه«، »خوردن افسوس«
 يـا  ،»ديـدن  خـواب « »شـدن  خيـره « در ،مـثالً  دهنـد؛  مـي  نشـان  رفتاري هاي شكل منزلة به را
  .»شدن نگران«

 رفتـارگر ، رفتـاري  فراينـدهاي  در )كننـده  شـركت  تنهـا  معمـوالً  و( كليدية كنند شركت
)behaver( تاس ،كند مي، عنصر آگاهي كه رفتار:  
 .خنديد اسار. 1

  فرايند      رفتارگر

 .زد مي چرت من سخنراني هنگام در دوباره آموز دانش آن. 2
  فرايند                  پيراموني عناصر                                  رفتارگر
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  :اشعار از اي نمونه
 كن همت )تو(، ديدي را خدا باغ تپش در اگر تو .3

  فرايند     رفتارگر                                   

 )همان(

 گريست مي سالخي .4
  فرايند        رفتارگر

  بود بسته دل كوچكي قناري به
  )890 :1384، شاملو(

 توان نمي زيرا ،است دشوارتر همه از رفتاري فرايند تشخيص فرايندها ساير با مقايسه در
 حـدي  تا و مادي فرايند شبيه حدي تا فرايند اين .داد نسبت فرايند اين به را خاصي ويژگي
 فراينـد  گرچـه ، اسـت  شـبيه  بسـيار  گر حس نقش به رفتارگر نقش .است ذهني فرايند شبيه

 رفتـاري  فراينـدهاي  .است شبيه مادي فرايند يك به تر بيش دستوري لحاظ از خود، رفتاري
 نظـر  از وانـد   ذهنـي  فراينـد  و كالمـي  فرايند يعني، ديگر فرايند دو مادي و جسماني شكل

  .گيرند مي قرار ذهني و مادي فرايندهاي بين دستوري و معناشناختي
  :استذيل  شرح به رفتاري فرايند از هايي نمونه
، خنديـدن ، سـازي  شـايعه ، زدن حـرف ، كـردن  فكـر ، كردن گوش، كردن تماشا، كردن نگاه

  .كشيدندراز، نشستن، خواندنآواز، زدن لبخند، دادن سرتكان، كردن گريه
  

  كالمي فرايندهاي 4.3
 مـادي  فراينـدهاي  بـه  معنـايي  لحـاظ  بـه  )processes of verbalisation( فرايندهاي كالمي

فرايندها، فرايندهاي گفـتن و  اين  .دهند مي شكل را آگاهانه تفكر كه اي  گونه به، ترند نزديك
 .شـوند  مـي  ظـاهر  مركـب  هـاي  جمله در تر بيش و صحبت كردن در معناي كلي آن هستند

  :از ندا عبارت فرايند اين با مرتبط مشاركتي هاي نقش
 ؛سخن ةكنندتوليد: )sayer( گوينده .1
 ؛است سخن مخاطب كه وجودي :)receiver( گيرنده .2
 .شود مي گفته كه چيزي: )verbiage( گفته .3

 :زير هاي نمونه مثل
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 .دهد مي شرح شما براي را موزه جزئيات تمام راهنما .1
  فرايند       گيرنده                       گفته                    گوينده

 .است سفأمت كه فتگ من به او. 2
  گفته             فرايند  گيرنده    گوينده

 كن همت ديدي را خدا باغ تپش در اگر تو .3

 است آب بي شان حوض ها اهيم گوب )تو( و

  گفته                  فرايند    گوينده  

 )356 :1379، سپهري(

ة گويند يك حتي يا بگيرد دربر را شد گفته چه آن »محتواي« تواند مي گفته كه كنيد توجه
  :شود لحاظ آن در تواند مي نيز جان بي

  .باشيد ساكت :گفت مي بلندگو
  گفته         فرايند        گوينده

  :فارسي در كالمي فرايندهاي از هايي نمونه
، دادن قـول ، گفـتن ، كردن صحبت، زدن حرف، كردننقد، كردن سرزنش، ستودن، كردن توهين
، دادن دسـتور ، كـردن  بـازجويي ، پرسـيدن ، كـردن  قـانع ، دادن گزارش، دادن توضيح، دادن تذكر
  .كردنتقاضا، كردنتهديد
  
  اي رابطه هاي فرايند 5.3

 عنصـر  دو ميان رابطهبرقراري  خاص معناي در )relational processes(اي  رابطهفرايندهاي 
 بـودن  چگونگي بر دارند اشاره واقع  در .هستند »بودن« فرايندهاي اي رابطه فرايندهاي .است
 .اسـت  دادن هويـت  و بخشيدن شخصيت اي رابطه فرايندهاي اصلي نقش .پديدارها و چيزها
  .است فرايند اين بارزة نمون بودن فعل مختلف هاي صورت
 مـادي  فرايند همانند نه، گيرد مي قرار توجه مورد بودنة جنب از تجربه فرايند نوع اين در

 بيـان  طريـق  چنـد  به توانند مي اي رابطه فرايندهاي .كردن حس و دادن انجامة جنب از ذهني و
 فرايند اصلي نوع سهة دربار حال اين با .كرد لحاظ جا اين در توان نمي را ها آنة هم كه شوند
  .دارد وجود كلي توافق اي رابطه
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 يعني، تعادلة رابط كه ):intensive relational process( تأكيدي اي رابطه فرايند) الف
 :مثـل  .دهـد  مـي  نسـبت  چيـزي  بـه  را كيفيتي و كند مي فرض را عنصر دو بين، x=yة رابط

  .»است ايران سراي حماسه ترين بزرگ فردوسي«
 x ،yة رابطـ  نـوعي كـه   ):possessive relational process( ملكي اي رابطه فرايند) ب
» دارد شـاهنامه  فردوسي« هاي جمله در كه همچنان .كند مي ريزي طرح عنصر دو بين را دارد
  .شود مي ديده» است فردوسي به متعلق شاهنامه« يا

ــدهاي) ج ــراب فراين ــوني اي هط ــوقع( پيرام  circumstantial relational( )يتيم

processes:( موقعيتي روابط كه )يـك  ةشـد توليدة رابطـ  .دهند مي نشان را )مكاني يا زماني 
  :شود مي ديده زير ساختارهاي در و است y »با«يا » روي«يا » در« x وسيع تركيب

  .افتاد اتفاق 3 ساعت در حادثه آنـ  كشيد طول روز تمام جشنـ  بود اتاق در كار خدمت
 attributive( شناسايي و وصفي اي رابطه فرايندهاي حالت دو در، نوع سه اين از يك هر

and identifying relational processes( دهـد  مي نشان را دسته شش كلي طور به و آيد مي. 
  .كند مي كمك بندي دسته اين كردن خالصه به، ذيل جدول

  شناسايي و وصفي اي رابطه فرايندهاي. 1 جدول
 )يتيهو(شناسايي  )ياسناد(وصفي نوع

 /.استگروهمربيمريم  .است باهوش مريم يتأكيد
 .استمريمگروهمربي

 .استمريممالپيانو  .داردپيانومريم ملكي
 .فرداستماهاول/.استماهاول فردا  .است شنبهروزجشنمراسم پيراموني

 ايـن  .شـود  برقرار مي صفت يك و پديده يك ميان اي رابطه وصفي، اي رابطه فرايند در
گونـه   ايـن  پـس  .نيسـت  مسـتقل  مشارك يك نامند مي )attribute( ويژگي را آن كه صفت
 آن بـه  ويژگي يك واقع  در كه دارد )carrier( حامل نام به مشارك يك تنها اي رابطه فرايند
 توصـيف  كه مفهومي يا فرد موجود وصفي حالت در ،ديگر عبارت به .شود مي داده نسبت
 .اسـت  شـده  داده نسـبت  حامـل  به كه دارد اشاره كيفيتي به ويژگي و است حامل شود مي

 چيـزي  چه، كجاست، چيست به شبيه، چيست حامل كه كند مي مشخص ويژگي ،بنابراين
  .غيره و ،دارد
 نـوع  از تواننـد  مـي ، شـوند  مـي  بيـان  شناسايي وصفية گون در كه روابطي ترتيب اين به
  :لامث .باشند تملك يا ،مكاني و زماني موقعيت، كيفيت
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 آسا جنون عشقي جز
  ستا آسا جنون /شما جهان چيز هر
  وصفي اي رابطه فرايند      ويژگي                   حامل    

  )352 :1384، شاملو(

 اي پديـده  و شـود  مـي  ديده رابطه سوي دو در همسانية رابط نوعي، شناسايي حالت در
 را رابطـه  سـوي  دو كه دارند حضور مشارك دو، گونه اين در .دانناسش مي را ديگر اي پديده
 )identified( شـناخته  كـه  را ديگر مشارك تهوي كه )identifier( شناسان :دهند مي تشكيل
  .كند مي تعيين، شود مي ناميده
 دو كـه  چنان، شود مي شناخته ديگري به ارجاع طريق از نقش يك رابطه اين در واقع  در

 هـاي  فراينـد  بـرعكس  كه است معني آن به اين .گردد برمي چيز يك به غالباً واره جمله ةنيم
. پذيرنـد  معكـوس  دهد مي نشان باال جدول كه طور همان شناسايي فرايندهاية هم، توصيفي

 مشـخص  )شـناخته ( را ديگري، شان مشاركتي هاي نقش چهارچوب در شناسان عنصر يك
  :الگوهاي در ،بنابراين .كند مي
 ستا ايران سراي حماسه ترين بزرگ فردوسي .1

  شناسايي اي رابطه فرايند            شناخته            شناسان

 ودب زيبا احساسات از سرشار اونوشتة  .2
  شناسايي اي رابطه فرايند               ويژگي                 حامل        

 بود /تو سربازان اعتقاد بي سرود /ما گذشت سر كه فغان .3

  شناسايي اي رابطه فرايند               شناسان                    شناخته
  )819 :همان(

 منزلـة  بـه » فردوسـي « معرفـي  در »ايران سراي حماسه ترين بزرگ«ة زنجير، اولة نمون در
 سـراي  حماسـه  ترين بزرگ« جايگزين الگوي .كند مي عمل افراد از طبقه يك اساسي معرف
 سـاده  بيان  به .كند مي معكوس را كننده شركت نقش دو اين، سادگي به »است فردوسي ايران
 عناصـر  امـا ، انـد  شـدن  جـا  بـه  جا قابل شناسايي اي رابطه هاي واره جمله عناصر بگوييم بايد

  .شوند جا به جا توانند نمي وصفي اي رابطه هاي واره جمله
  :فارسي در فرايندها اين از هايي نمونه
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  ؛بودن، به شدن تبديل، رسيدن نظر به، شدن :يتأكيد وصفي فرايند
  ؛)نمايش در(ايفاكردن  نقش ، بودن نماياننده، دادن معني، بودن :يتأكيد شناسايي فرايند
  ؛داشتن دربر، داشتن تعلق، داشتن مالكيت، داشتن :ملكي وصفي فرايند
  .دادن  قرار  اختيار  در، بودنبدهكار، بودن متعلق، بودن كسي مال :ملكي شناسايي فرايند
 ملكـي  اي رابطـه  فراينـد  .دهـد  مـي  نسبت موصوف به را صفتي يتأكيد اي رابطه فرايند
 چيـزي  مكـان  و زمـان  به پيراموني اي رابطه فرايند و است چيزي بر كسي مالكيتة نمايانند
  .دارد اشاره
  
  وجودي فرايندهاي 6.3

 )آن نبود يا و( اي پديده هستي يا موجوديت از )existential processes( فرايندهاي وجودي
 كـه  كننـد  مـي  تأكيد اساساً واند  اي رابطه فرايندهاي مفهوم به نزديك فرايندها اين .گويند مي

، خـاص  طور به، وجودي فرايندهاي انگليسي زبان در .افتد مي اتفاق يا دارد وجود يا چيزي
 سـاختار  در بـازنمودي  نقش هيچ كه گيرد مي دربر فرضي فاعل يك منزلة به را »there«ة واژ

 نـه  و است كننده شركت نه .است وجودي هاي مشخصه گر بيان اما، ندارد واره جمله گذرايي
  .رود مي كار به عنصر يك موجوديت بيان براي ولي ،كند مي بيان را موقعيت
 معنـي  در( »بـودن « معمـوالً ، شـود  مـي  ديده ها آن در فرايند اين كه هايي واره جمله فعل
 )existent( موجـود  كـه  دارنـد  مشـارك  يـك  تنها معموالً فرايندها اين .است )داشتن  وجود
  :لامث .شود مي ناميده

  نيست در
  نيست راه

  نيست شب
  ... نيست ماه

  )711 :همان(

 .كنـد  مـي  پيدا نمود »هستن و داشتن وجود« افعال با فارسي زبان در وجودي فرايندهاي
 در يا جايي در چيزي وجود بر اگر نيز شدنايجاد، كشيدندراز، ايستادن، نشستن مانند افعالي
  .)102 :1389، تفرشي بيك رستم( شود مي گرفته نظردر وجودي فرايند، كند داللت زماني

  :دان شده خالصهذيل  شكل در گذرايي اصلي فرايندهاي
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  گذرايي اصلي فرايندهاي. 1 شكل

  :شود مشخص زير موارد بايد اثر يك گذرايي نظام تحليل در
  ؛)... و ،رفتاري، مادي، ذهني( دارند حضور كه فرايندهايي انواع .1
 ؛فرايند هر در كنندگان شركت نواعا .2
، چيـزي  چـه  يـا  كسي چه« :بپرسيد كه ستا آن گذرايي تحليل براي مفيد سؤال يك .3
 سودمندي گيري جهت سؤال اين »داد؟ انجام چيزي چه يا كسي چه به نسبت را چيزي چه
 كسـي  چـه « از را »دهـد  مي انجام كسي چه« سؤال اين .كند مي فراهم انتخابية قطع براي را

 ؛دكن مي متمايز »كند مي فكر
 مـتن  در را هـا  آن تكـرار  بسـامد ، فراينـدها  تكرار و كاربرد ميزان بررسي با پايان در .4

 )شـاعر  يـا  نويسـنده ( فـرد  سـبك دربـارة   فراينـد  يك فراواني به توجه با و كنيد مشخص
  3.كنيد قضاوت

 اصلي نقش، شود تحليل و بسامدگيري فرايندها اين اساس بر متني هاي واره جمله وقتي
 مشـخص  هـا   پديده و جهان به )شاعر /نويسنده( هنرمند نگرش و تفكر نوع و متن در زبان
 نقـش  كـدام  از نويسـنده  كه كند مي معلوم فرايند شش اين از يك هر كاربرد ميزان .شود مي
 كـه  فهميـد  تـوان  مي ،ديگر عبارت به .است كرده استفاده )متني، بينافردي، انديشگاني( زبان

  مادي؟ يا است شده مواجه ذهني شكل به هايش پديده و جهان با نويسنده
 :پردازيم مي سپهري سهراب »شب قير در« شعر در فرايندها اين بررسي به اينك

  تنهايي اين در است ديرگاهي
  است لب طرح در خاموشي رنگ
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  خواند مي مرا دور از بانگي
  است شب قير در پاهايم ،ليك
  تاريكي اين در نيست اي رخنه
  پيوسته مه به ديوار و در

  زمين روي اگر لغزد اي سايه
  رسته بندي ز است وهمي نقش

  
  ها آدم نفس
  است افسرده سر به سر

  هوا پژمردهة گوش اين در است روزگاري
  است مرده نشاطي هر
  

  شب جادويي دست
  بندد مي غم و من روي به در
  تالش چه هر كنم مي
  خندد مي من به او
  

  روز در كشيدم كه هايي نقش
  اندود دود با و آمد راه ز شب
  شب در فكندم كه هايي طرح
  زدود پنبه با و شد پيدا روز

  
  را همه من چون كه است ديرگاهي

  است لب طرح در خاموشي رنگ
  خاموشي اين در نيست جنبشي
  است شب قير در پاها ها دست

  )11 :1379، سپهري(

  :كنيم مي مشخص را آن هاي واره جمله نخست، شعر اين در فرايندها نوع بررسي براي
  تنهايي اين در )كه( است ديرگاهي .1
  است لب طرح در خاموشي رنگ .2
  خواند مي مرا دور از بانگي .3
  است شب قير در پاهايم ،ليك .4
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  تاريكي اين در نيست اي رخنه .5
  )است( پيوسته مه به ديوار و در .6
  زمين روي اگر لغزد اي سايه .7
  رسته بندي ز است وهمي نقش .8
  ها آدم نفس .9

  است افسرده سر به سر
  هوا پژمردهة گوش اين در )كه( است روزگاري .10
  است مرده نشاطي هر .11
  شب جادويي دست .12
  بندد مي غم و من روي به در
  تالش چه هر كنم مي .13
  خندد مي من به او .14
  روز در كشيدم كه هايي نقش .15
  آمد راه ز شب .16
  اندود دود با و .17
  شب در فكندم كه هايي طرح .18
  شد پيدا روز .19
  زدود پنبه با و .20
  را همه من چون كه است ديرگاهي .21
  است لب طرح در خاموشي رنگ .22
  خاموشي اين در نيست جنبشي .23
  است شب قير در پاها ها دست .24

 
  گذرايي فرايندهاي توصيف. 4

 بـه  توجه با را شعر اين فرايندهاي، فرايند انواعة دربار ذكرشده بندي تقسيم اساس بر ،اينك
  :كنيم مي بندي گروه ها آن بسامد

  
  وجودي فرايندهاي 1.4

  است ديرگاهي .1
  است لب طرح در خاموشي رنگ .2
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  است شب قير در پاهايم ،ليك .3
  تاريكي اين در نيست اي رخنه .4
  است وهمي نقش .5
  است روزگاري .6
  است ديرگاهي .7
  است لب طرح در خاموش رنگ .8
  خاموشي اين در نيست جنبشي .9

  است شب قير در پاها، ها دست .10
  
  مادي فرايندهاي 2.4

  خواند مي مرا دور از بانگي .1
  زمين روي اگر لغزد اي سايه .2
   بندد مي غم و من روي به در .3
   تالش چه هر كنم مي .4
   خندد مي من به او .5
   روز در كشيدم كه هايي نقش .6
   آمد راه ز شب .7
   اندود دود با .8
   شب در فكندم كه هايي طرح .9

  زدود پنبه با .10
 
  اي رابطه فرايندهاي 3.4

   )است( پيوسته هم به ديوار و در .1
  )است( افسرده سر به سر ها آدم نفس .2
   است مرده نشاطي هر .3
   شد پيدا روز .4

  فرايندها كلي بسامد و نوع. 2 جدول

  فرايندها كلي بسامد و نوع

  مورد10:وجودي
   مورد 10 :مادي
  مورد 4 :اي رابطه

   مورد24:مجموع
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 اسـتفاده  فراينـدها  انواع از مورد 24 در شاعر، است شده ترسيم جدول در كه طور همان
 شعر در را بسامد ينتر بيش، تكرار بار 10 با كدام هر مادي و وجودي فرايند دو .است كرده
 4 در نيـز  اي رابطـه  فرايند از مادي و وجودي فرايندهاي با ارز هم حال  عين  در شاعر .دارند
 اسـتفاده  فرايند سه از فقط شعر اين در شاعر گفت بايد ترتيب اين به .كند مي استفاده مورد
  .است نداشته توجهي ديگر فرايند سه به و كرده

 و سـاكن  را آن فضـاي  توانسـت  مـي  شعر بر اي رابطه و وجودي فرايندهاي بودن حاكم
، فراينـد  دو ايـن  كنـار  در مادي فرايندهاي از ثرؤمة استفاد با شاعر اما، دهد جلوه حركت بي

 و كنش مادي فرايندهاي زيرا، شود القا و ايجاد شعر در نيز حركت و كنش است شده باعث
 رسـد  مي نظر به .دارند داللت اي واقعه رخداد يا كار دادن انجام بر و دهند مي نشان را حركت
 اين كه است آرزومند، حركت و تغيير براي توانينا از ناشي حسرت و اندوه وجود با شاعر
   .كنند ايجاد تيره و ساكن فضاي اين در تغييري بتوانند ديگران يا او و نماند پايدار فضا

 شـاعر  ،مـثالً  .انـد  استعاري شعر اين در رفته كار به فرايندهاي از بخشي كه آن ديگرة نكت
، كـنش  كار اين .دهد مي نسبت روز به را زدودن و شب به را اندودن، آمدن، خنديدن، بستن

 مناسـب  فرايندهاي انتخاب با شاعر ترتيب اين به .دهد مي نشان را بخشي زندگي و ،حركت
  .پردازد مي خود ذهنيت تحقق و بازنمايي به

 كه كند مي استفاده متعددي پيراموني عناصر نيز و فرايند در مشاركين از بند هر در شاعر
  :شوند مي ديده زير جدول در

  پيراموني عناصر و فرايند در مشاركين. 3 جدول
  پيراموني عناصر فراينددركنندگانشركت فرايندفعل

  تنهايي اين در ديرگاه وجودي :بودن
   لب طرح در خاموشيرنگ وجودي :بودن

   دور از منـبانگ )استعاري(مادي :خواندن
   شب قير در پاهايم وجودي :بودن
   تاريكي اين در رخنه وجودي :بودن
    پيوستهـديوارودر ايرابطه :بودن

   زمين روي سايه مادي :لغزيدن
   رسته بندي ز همونقش وجودي :بودن
   سر به سر افسردهـهاآدمنفس ايرابطه :بودن
   هواپژمردهة گوش اين در روزگار وجودي :بودن
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   مردهـهرنشاط ايرابطه :بودن
  غم و من روي به درـشبجادوييدست )استعاري(مادي :بستن
   من مادي:كردن تالش

   منـاو )استعاري(مادي :خنديدن
   روز در نقشـ)محذوف(من مادي :كشيدن
   راه ز شب )استعاري(مادي :آمدن

   دودـ)محذوف(شب )استعاري(مادي :اندودن
   شب در طرحـ)محذوف(من مادي :افكندن
   پيداـروز ايرابطه :شدن

   پنبهـ)محذوف(روز )استعاري(مادي :زدودن
   ديرگاهي وجودي :بودن
   لب طرح در خاموشيرنگـهمهـمن وجودي :بودن
  خاموشي اين در جنبش وجودي :بودن
   شب قير در پاهاـ هادست وجودي :بودن

 آنة دهند نشان فرايند در كنندگان شركت به نگاهي .اند متنوع فرايندها در كنندگان شركت
 برخـي  چـون ، دارنـد  حضـور  شـعر  در نيـز  انسـاني  غيـر  عناصر، انسان بر عالوه كه است

 در و ناگـذر  فراينـد  14 در فعـل  شـعر  ايـن  در .انـد  استعاري شعر در رفته كار به فرايندهاي
 و پذيرند مي را كننده شركت يكفقط  يعني، اند ارزشي يك ناگذر افعال .تگذراس، فرايند  10

 گـذرا  افعـال  امـا  ،است پذيرفته تحقق ديگران مشاركت بدون فرايند يك كه دهند مي نشان
  .باشند داشته كننده شركت چند توانند مي و شوند مي محسوب چندارزشي
 يـا  عناصـر  ايـن  .كنـد  مـي  استفاده نيز فرايندها در پيراموني عناصر از مورد 16 در شاعر
  .سازگارند شعر در شده ترسيم فضاي با همگي كه انتزاعي يا زماني يا اند مكاني

  
  فرايندها انواع فراواني. 2شكل 
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  گيري نتيجه .5
 خـاص  متنـي  تركيب هر .رود مي كار به شناسي سبك در مهم يابزار منزلة به گذرايي الگوي
 محتمـل  متنـي  هـاي  تركيـب  از )انگيخته انتخابي راهبردي نظر از شايد و( انتخاب يكفقط 
 طريـق  از فراينـدها  و افعـال  قالـب  در تجربـه  الگوهـاي ، اييگر نقش چهارچوب در .است

 و فرايندها تعيين و فعل انواع بررسي با توان مي رو  اين  از، شود مي پذير امكان تجربي فرانقش
 .شد آگاه شاعر يا نويسنده درون دنياي و ،تفكرات، تجارب از داستان در ها آن وقوع بسامد

 شـگردهاي  كـردن  برجسـته  بـراي  سـودمندي  شـكل  بـه  توانـد  مـي  گذرايي، ديگر سوي از
  .كند عمل ادبي نوع مهمگر  نشان يك عنوان به و رود كار به روايت در پردازي شخصيت

 از شـاعر  يـا  نويسـنده  هاي انگيزه اساس بر كه دهد مي نشان را مند نظام گزينش گذرايي
 ابـزار  منزلـة  بـه  گـذرايي  نظـام  دليـل  همين به .است گرفته صورت زبان نظام امكانات ميان
 بر متني اگر .است مطرح متون شناسي سبك بررسي در اعتنايي درخور و مهم شناختي روش
 معنايي هاي مؤلفه آن دنبال به و جمله اساسي معنايي هاي مؤلفه، شود تحليل الگو اين اساس
 متون شناسي سبكة حوز در جديد سبكي هاي شاخصه از استفاده .شود مي شناسايي متن كل
  .دهد دست به ادبي آثار آفرينندگان سبك و متون از جديدي هاي تحليل و تفاسير تواند مي

 بـا ، هاليـدي  ايگر نقش دستور چهارچوب در گذرايي نظام تعريف از پس مقاله اين در
 منزلة به نظام اين مدياكار است شده كوشش شعر يك در رفته كار به هاي فعل انواع بررسي

 چگونه كه شد داده نشان تحليل اين در .شود داده نشان سبكي تحليل در بررسي روش يك
 و جهان به نسبت خود نگرش نوع و فكري گرايش ،وجودي فرايندهاي از استفاده با ،شاعر
  .كند مي القا را تحرك و گر كنش و كنش نيز مادي فرايندهاي با و متجلي را آن هاي پديده
  
  نوشت پي

  .1389 باطني، ← گرايي نقش نظرية دستوري ساختار از تر بيش اطالع براي. 1
 سيمپسون پاول شناسي سبك از» انتخاب عنوان به سبك« مبحثة ترجم  بخش اين اصلي مطالب .2

 شناسـانه  سـبك  بررسـي  بـراي  انگليسـي  نثر و شعر از نويسنده كه مواردي ترجمه اين در .است
 .اسـت  شده بررسي فارسيهاي  مثال وير بر وي نظر مورد معيارهاي و حذف ؛بود كرده انتخاب

)← Simpson, 2004: 22-26 ؛ و نيز← Simpson, 1993: 86-117(.  
 بـه  گـذرايي  فراينـد  اسـاس  بـر  ،»اگر نقش رويكرد :فعل اساس بر داستان شناسي سبك«ة مقال در .3

  ).1390، زاده آقاگل ←( است شده پرداخته سبكي بررسي
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