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Abstract
Halliday's functional grammar underlines the significance of function and
meaning and deals with language for its function in social interactions. The
present research aims at exploring the transitivity structure of chapter
12(Joseph) in order to reveal the frequency with which different processes
are used and their function in forming the specific style of the narrative. In
doing so, we studied all clauses used in the story and described all
processes, participants, as well as circumstantial elements in the clauses.
Results indicated that material processes outnumbered other processes. A
text narrating important events in a prophet’s life is naturaly expected to use
more material processes. However, after material processes, verbal
processes were the second frequently used ones. The high frequency of
verbal processes could be explained with reference to the fact that the story
of Joseph is narrated in the form of a set of dialogues where characters
converse one another. This is to believe that while narrating events in
material processes, the Quran pays much attention to the speech acts
performed by characters in the narrative, making the whole narrative
proceed in a dialogical style.
Keywords: systemic functional grammar, transitivity structure, Joseph
chapter, material process, verbal process.
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چکيده
دستور نقشگرایی هليدی بر اهمّيت نقش و معنا تأکيد میورزد و زباان را باا تو اه باه نقاش ن در
تعامالت ا تماعی بررسی میکند .در پژوهش حاضر ،ساختارِ گذرایی سورة یوسف از منظر فارانقشِ
تجربی با تو ه به دستور نقشی  -نظاممند هليدی بررسی شاده اسات تاا مياوان و نقاش فراینادهای
بهکاررفته در شکلدهی سبک خاص این سوره ،شکار و از این رهگذر شناخت بهتری از ن حاصال
شاود .بارای ایاان منظاور ،تماامی ملااهوارههاای مو اود در سااورة یوساف ،بررسای و فرایناادها،
شرکتکنندهها و عناصر نها استخراج و تحليل شدند .نتایج این پژوهش نشان دادناد در ایان ساوره،
فرایند مادّی ،بيشترین فراوانی را دارد .متنی که روایاتکننادة حاواد مهاز زنادگی پياامبری اسات،
بهطور طبيعی از کنشهای مادی بهرة بيشتری مایبارد .پا

از فرایناد ماادّی ،فرایناد کالمای دارای

بيشترین بسامد وقوع است .دليل این بسامد این حقيقت اسات کاه ماتن ساورة یوساف باهصاورت
مجموعهای از «قولها» ارائه شده است که اشخاص گوناگون را در گفتوگوهایی در برابار هاز قارار
میدهد .درواقع ،در کنار بيان وقایع مهاز ازطریاق فر ینادهای ماادی ،قار ن باه کانشهاای گفتااری
اشخاصِ روایت نيو تو ه ویژهای دارد .همين ویژگی سبب میشود کل روایت با گفاتوگاو ریاان
یابد.
واژههای كليدی
دستور نقشی  -نظاممند ،ساختار گذرایی ،سورة یوسف ،فرایند مادّی ،فرایند کالمی.
*نویسنده مسئول
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-1طرح مسئله

به عاالوه ،ایان گوناه تحليالهاا بارای خواننادگان و

قر ن کریز ،متنای باه زباان عربای معياار و متنای

مخاطبان عالقمند ،راهنمایی برای درک هر چاه بهتار

سمانی است که انسان را به خداوند پيوند میدهاد و

متن سمانی قر ن است .در ادامه ،پ

از بياان مباانی

پژوهشگران زبان از دیرباز به ن تو ه داشاتهاناد .باا

نظری پژوهش یعنی رویکرد نقشی  -نظاممند هليادی

و ود این و مطالعات زبانشناختی و کالمی بسيار ،باه

و توضيح ساختار گذرایی ،پيشينۀ مطالعاات مارتبو و

ویژگیهای متنی ن تا حد زیادی غفلت شده و هناوز

روش پژوهش معرفی شده است .در پی ن ،تحليال و

محل گفت وگو و چالش بسيار است .نظریۀ نقشگرای

نتایج تحليال سااختار گاذرایی ساورة یوساف ارائاه

هليدی ،یکی از رویکردهای نام شنای متنی اسات کاه

شدهاند.

در سالهای اخيار تو اه بساياری از زباانشناساان و
پژوهشگران علوم قر نی را باه خاود معطاوا داشاته

 -2پيشينۀ مطالعات

است .باور اصلی نقشگرایان ،بهویژه هليدی ،این است

یکی از ویژگی های مطالعات قر نی که طی دو سه

که ساختار زبان از نقش های گوناگون زبان در ا تماع

دهه اخير پژوهشگران ایرانی انجام دادهاند ،واردکاردن

و در فر یند ارتباط تأثير میپذیرد ،در ارتبااط باا نهاا

مفاهيز نظری دید دربارة تحليال گفتماان ،باهویاژه

شکل می گيرد و دگرگاون مای شاود .ازنظار هليادی،

تحليل متن است .در این زمان پژوهشهاای متعاددی

ساختارهای ساهگاناۀ زباان یعنای سااخت گاذرایی،

بهصورت رساله و مقاالت به چاپ رسيدهاند که بيشتر

ساخت و ه و ساخت مبتدایی باه ساه نقاش اصالی

در چارچوب نظریۀ نقشی  -نظاممند هليدی به انجاام

(فرانقش) زبان یعنی نقش تجربی یا بازنمودی ،نقاش

رساايدهانااد؛ از ملااۀ مطالعااات رضااویان و عویااوی

بينافردی و نقش متنی تحقق زبانی میبخشند.

( .)1393نان با تکيه بر رویکرد نقشگرایای هليادی،

مطالعۀ روایت یوسف در قار ن در پرتاو سااختار

افوودههاای حاشايهای 2ساورههاای مائاده و یوساف

گذرایی ،مستلوم توضيح چگاونگی شاکلگياری ایان

(نمونههایی از سورههاای مادنی و مکيای) را بررسای

متن براساس کنشهایی است که اشخاصِ روایات در

کردهاند .نگارندگان پ

از استخراج این افاوودههاا و

موقعيت های خاصی دارند .توضايحِ اینکاه ایان ماتن

تعيين بسامد نها در سوره های مذکور ،انواع افووده را

چگونه کنش ها و تجارب اشخاص روایت را منعک

در این دو سوره تفسير و دالیال و اود افاوودههاا را

میکند ،به چه کنشهاایی بيشاتر تو اه دارد و کادام

باتو ه به فراوانی نها بررسی کردهاند .نتاایج بررسای

کنش ها نقش کليادی در تحقاق متنيّات ن و ارتبااط

نشان می دهند درمجموع ميوان استفاده از افوودهها در

خاص ن با خواننده دارد ،همگی پرسشهایی درخور

سورة مدنی مائده بيش از سورة مکيای یوساف اسات.

تو هاند .با تو ه به نچه گفته شد تحليال و توضايح

پربسامدترین افووده ها در هر دو ساوره ،افاوودههاای

ساختار کالمی قر ن براساس نظریۀ نقشی  -نظااممناد

سبب (دليال ،هادا و نینفاع) و موقعيات (مکاان و

هليدی ،1ممکن است برای برخی پرسشهای مو اود

زمان) هستند کاه افاوودة موقعيات در ساورة مبارکاۀ

دربارة متن قر ن و ساختار ن پاسخی درخاور بيایاد.

سابب،

مائده بسامد بيشتری دارد .وئيااتی از ان

بررسی ساختار گذرایی سورة یوسف براساس دستور نقشی  -نظاممند هليدی
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علت و انگيوة یاک عمال ،نشااندهنادة تو اه ویاژة

نظاااممنااد هلياادی ،غازگرهااای متااون داسااتانی و

پروردگار به منشأ و سبب امور و دعوت مخاطباان باه

غيرداستانی قر ن کریز را بررسی کرده است .او عقيده

تدبير در این امور است .بسامد افاوودههاای موقعيّات

دارد اگرچه هليدی ( )1994در نظریّه خود غازگرهاا

نيو حاکی از تو ه ویژة خداوند به مخاطاب کتااب و

در زبااان انگليساای را بررساای کاارده اساات و ن را

محدودیتهای نوع بشر و فهزپذیر ساختن متن قار ن

تعميزپذیر به سایر زبانها میداند ،ساخت غاازگر در

کریز برای مخاطب است.

زبااان عرباای بااا نچااه هلياادی مطاار کاارده اساات،

همچنااين نباایفاار ( )1392سااورههااای «تکاااثر»،

تفاوتهایی دارد .همچنين این پژوهش نشان میدهاد

«تکااویر»« ،عادیااات»« ،قارعااه»« ،نازعااات»« ،نبااأ» و

مقوالتی که هليدی در زمينۀ غازگر در انگليسی بياان

«عب » از وء سیام قر ن کریز را از منظار فارانقش

می کند ،تعميزپذیر نيستند .ایشاانی و نعمتای قووینای

اندیشگانی دستور نقش گرای نظام مند هليدی بررسای

( )1391براساس مبانی و اصول زبان شناسی نقش گارا

از بررسای ساورههاای ماذکور و

و به روش توصيفیتحليلی و ماری ،به بررسی کمّای

استخراج فرایندهای بهکاررفته در این سورهها ،چناين

انسااجام و پيوسااتگی براساااس الگااوی انسااجام و

نتيجه گرفت که در این سورهها ،فرایند مادّی بيشترین

پيوستگی حسن ( )1984و همچنين هليادی و حسان

کاربرد را داشته است .او دليل ایان امار را درکپاذیر

( )1985در سورة مبارکۀ صف پرداختهاند .نگارنادگان

بودن کالم خداوند برای بشر میداند.

با بهکارگيری روش علمی و نه صرفاً نظاری ،باه ایان

کرده است .او پا

نمونهای دیگر اینکه باتماانی ( )1389و باتماانی و

نتيجه رسيدهاند که این سوره ،با و اود داشاتن تناوع

قيطوری ( )1392یات سورة یاسين را از منظر اصاول

مضمون از انسجام و پيوستگی زیادی برخوردار است.

و مبانی نظریّاۀ سيساتمی  -نقشای هليادی تجویاه و

کرمی و اسکندرلو ( )1389ضامن معرفای معيارهاای

تحليل کاردهاناد .نگارنادگان ،ساه سااختار گاذرایی،

انسجام مضمونی ،به بررسی این نکته پرداختهاناد کاه

و هی و مبتدایی را در یاات ساورة یاساين بررسای

هریک از این معيارها ،تا چه ميوان و باا چاه الگاویی

کرده و به این نتيجه رسيدهاناد کاه براسااس فارانقش

پيوستگی محتوایی قر ن را تحليل میکنند .نگارنادگان

بازنمودی ،بيشترین فرایندها از ناوع کالمای اسات و

چنين نتيجه می گيرند که اگرچه برخی از نظریّاههاای

سایر فرایندها نياو باهترتياب فراوانای از ناوع ماادّی،

وحدت مضمونی ،از نوعی ابهاام و ناهمااهنگی رناج

رفتاری ،نهنی و رابطهایاند .در این تحليال نموناهای

می برند ،این رهيافت با دفاع از معناداری ترتيبِ فعلی

از فرایند و ودی مشاهده نشد .همچنين ،تحليال ساه

قر ن ،توقيفیبودن یاات ساوره هاا ،تأکياد باه روش

ساختار یادشده در ایان ساوره ،عاالوه بار نشااندادن

تفسير قار ن باه قار ن و نياو باهکاارگيری باا قاعادة

قابليت های نظریّۀ نقشگرا در تحليل اینگوناه متاون،

معيارهای انسجام مضمونی ،گویای سازگاری درونای

متن مدنظر را مجموعهای از قول هایی نشان مایدهاد

معانی قر ن و وحادت مضامونی ن اسات؛ ازایانرو

که از ساختار و هی همانندی برخوردارند.

رهيافتی مناسب برای فهز و تفسير بهتر قر ن است.

هرماای ( )1380براساااس نظریّااۀ نقااشگاارای

نرنژاد ( )1385انواع انسجام دستوری ،پيونادی و
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واژگانی در  21سوره از اوء سای ام قار ن کاریز را

این دليل نظاممند ناميده میشود که زباان را شابکهای

بررسی کرده و نتيجه گرفته است که در ماتن قار ن از

از نظااامهااا یااا بااهعبااارتی مجموعااۀ مرتبطاای از

عوامل انساجامی مختلفای اساتفاده شاده اسات .ایان

انتخابهایی 5میداند که معنا را میسازند .این دستور،

پژوهش همچنين نشان مای دهاد بايش از  90درصاد

در در اۀ نخسات باه انتخاابهاایی مایپاردازد کاه

سوره ها ،در رابطه با ترتيب و ميوان بهکارگيری عوامل

دستورزبان در اختيار گوینده یا نویسنده قرار میدهاد.

انسااجامی ،از الگااویی مشااابه برخوردارنااد و باادون

این انتخابها امکان عينيّتبخشيدن باه صاورتهاای

استفاده از ن ،امکاان درک مفااهيز قار ن ،تر ماه و

مختلف زبان را برای گوینده و نویسنده فراهز میکند.

تفسير ن ميسّر نخواهد بود.

نکتۀ بر سته و حائو اهميّت دستور هليدی این اسات
که این دستور بر پایۀ روابو انشاينی قارار دارد .باه

 -3چارچوب نظرری رويکرر نقشری  -نظرا منرد

این ترتيب ،زبان شبکهای از نظامها یاا مجموعاهای از

هليدی

امکانات مرتبوبههز باهمنظاور سااخت معنای اسات.

رویکرد نقشی  -نظاممند زبان را پدیدهای میداناد

هليدی ( )1994دستور خود را نقش گرا مینامد؛ زیارا

که هاویتيی نشاانهشاناختی و ا تمااعی دارد .در ایان

هر واحد زباانی در ن باا ار ااع باه نقاش ارتبااطی

رویکرد ،زبانْ اباواری بارای انتقاال معنای اسات کاه

کاربردی زبان تبيين میشود.

نمیتواند خاارج از بافات ماوقعيتی مطالعاه شاود .از

به نظر میرسد هر ماتن گفتااری یاا نوشاتاری در

ویژگیهای بارز این رویکرد که ن را از دیگر مکاتب

بافت کاربردی خاود درک و تشاخي

پاذیر اسات و

متمایو میسازد ،این است که بر اهميّت نقاش و معناا

همين کاربرد زبان ،عامل شاکل گياری سااختار زباان

تأکياد ماایکناد و زبااان را بااا تو اه بااه نقااش ن در

است .بنابر مدعای نقش گرایان ،ساختارهای زباانی در

تعامالت ا تماعی بررسی میکند و باهمنولاۀ یکای از

ارتباط با نقش و کاربرد زبان است که شکل میگيرناد

نظریه هاای زباان شناسای در تجویاه و تحليال متاون

یااا متحااول ماایشااوند (هلياادی و متيساان،2004 ،

همواره شایان تو ه پژوهشگران بوده است .بارخالا

دبيرمقاادم .)1386 ،ازنظاار هلياادی ،ساااختار زبااان از

صورتگرایان که زباان را متشاکيل از سااختارهایی باا

نقشهایی تأثير می گيرد که زبان در بافات ارتبااطی و

روابو منطقی میپندارند ،نقشگرایان ،زباان را نظاامی

در هان خارج بهعهده دارد .این تأثير باه شاکل ساه

برای ایجاد ارتباط تلقيی می کنند .هدا هليدی هنگاام

نقش تجربی ،بينافردی و متنی تجلی مییابد (هليادی،

طر نظریۀ دستور نقش گارای نظاام مناد ،شاناخت و

 ،1985ص .)17

درک دستورزبان با تحليل و تعبيار ماتن 3باوده اسات
(هاليدی و متيسن.)2004 ،4

به باور ا ينو« ،6فرانقش تجربی 7به محتوای تجربه
و به چگونگی بازنمود تجربه در زباان مارتبو اسات»

دستور هليدی براساس دو صفت نسبت داده شاده

( .)12 :2004بر پایۀ ایان فارانقش ،ماا از زباان بارای

به ن بنيان یافته است :نظاممند و نقشگارا .هليادی و

صحبت کردن دربارة تجربيات خود از هان بيارون و

متيسن ( ،2004ص  )23معتقدند دستور نقش گارا باه

هان نهن خود استفاده میکنيز و رویدادها ،حالتها
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و عناصر دخيل را توصيف میکنيز .هنگام تحليل متن

موضوع سخن در حيطۀ فرانقش تجربی قرار می گيرد،

از نقطهنظر تجربی ،تو ه به این نکته ضاروری اسات

عامالن سخن به فارانقش بيناافردی و شايوة بياان باه

که چه نوع فر یند یا رویدادی در حال وقوع است.

فرانقش متنای مرباوط مای شاود (هليادی و متيسان،

«فرانقش بينافردی» 8روابو بين گویناده و شانونده

 ،2004ص  .)57در هااار فااارانقش ،عناصااار زباااان،

و نحوة ایجاد ارتباط بين نها را بررسی میکند کاه در

نقش های مربوط به ن فرانقش را میپذیرند .باه ایان

قالب یکی از روش های زیر انجام میگيارد :دریافات

ترتيب نچه در این دستور شایان تو ه قرار میگيارد،

اطيالعات در قالب و ه پرسشای ،ارائاۀ اطيالعاات در

نقش ا وای مختلف زبان است؛ برای مثال ،در ملاۀ

قالب و ه خبری ،ارائۀ خادمات در قالاب پيشانهاد،9

«من به مدرسه رفتز» ،از دیدگاه فرانقش تجربای ،مان

درخواسااات خااادمات در قالاااب و اااه اماااری .در

«کنشگر »11است .همين عنصر از دیدگاه فرانقش بيناا

چهارچوب این فرانقش ،از زبان برای تعامل باا دیگار

فردی «فاعل »12و در فارانقش متنای «مبتادا »13اسات

افااراد و برقااراری رابطااه اسااتفاده ماایشااود .هلياادی

(همان ،ص .)58

( )1985معتقد است در این فرانقش ،گویناده باا بياان

سه فارانقش اصالی بااال یعنای فارانقش تجربای،

هر بندی در تکاپوی ایجاد ارتبااط باا شانونده اسات.

فرانقش بينافردی و فرانقش متنی هریک باهترتياب باا

همچنين او بيان میکند عوامل الزم برای ایجاد ارتباط

یکای از بخااشهااای سااهگاناۀ واژ  -دسااتور 14یعناای

مذکور ،در ساختار و هی کالم نمایان میشوند.

ساختار گاذرایی ،سااختار و اه و سااختار مبتادایی،

در چهاارچوب «فارانقش متنای» ،10باه چگااونگی
سااازماندهی پيااام و نحااوة شااکلگيااری ن پرداختااه
میشود .با این فرانقش ،زبان به خلق متن مایپاردازد.
در اینجا با تو ه به نچه قبل و بعد از مله مای یاد،
ا وای مختلف مله را ترتيب میبخشيز .ما پيامهاای
خود را به شيوهای سازماندهی میکنيز که با پيامهاای
قباال و بعااد خااود و بافاات بااور تاار ماارتبو بااا ن
سازگاری داشته باشد .هليدی ( )1985در ایان رابطاه
بيان میکند در فرانقش مذکور ،ساختار مبتدا ا خباری
مدنظر است؛ بدین معنی که شکل گيری متن با تو اه
به ترتيب واژگان بهکاررفته در ن صورت میگيرد.
نبههای مختلف تجرباۀ انساان (فرایناد را داده،
چگونگی روابو افرادی که در این فرایناد درگيرناد و
انسااجام و پيوسااتگی و تااوالی عناصاار پيااام) بااا سااه
فرانقش تجربی ،بينافردی و متنی تجلی زبانی مییاباد.

تحقق زبانی مییابند.
 2-2ساختار گذرايي

15

این ساختار زبانی که تحقق زبانی فرانقش تجربای
را به عهده دارد ،یکی از بخشهاای ساهگاناۀ «واژ اا
دستور» به شمار میرود .باهطاور طبيعای زباان ماا از
واژگانی تشکيل شده است کاه تجاارب ماا را تحقاق
زبانی می بخشند .برای کنشها و حالت های گوناگون،
افعال و صفات و ود دارد؛ برای مثال ،فعلهایی چون
خوردن و فکرکردن دو نوع کنش را در هاان نشاان
میدهند .این افعال یا فر یندها ،مهزترین بخش بند یاا
ملهوارهاند که شخصی انجام میدهد یا به او نسابت
داده میشوند و شخ

یا چيوی هز عمل را دریافات

میکند یا از ن بهره میبرد .ساختار گاذرایی باهطاور
خالصه بيانکنندة نست که چه عملای را چاه کسای
انجام داده و بر چه چياوی و در چاه شارایطی انجاام
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جدول  1فرايند ما ّی

شده است .به عبارت دیگر ،در سااختار گاذرایی هار
بند از سه عنصر کنش یاا فر یناد ،شارکتکننادگان و
عناصر پيرامونی تشکيل شده است که در نیل توضيح
داده می شوند (ر .ک .هليدی و متيسن .)2004 ،فرایند
در هر مله واره یا بند ،عنصری است که کنش اصلی
یا مفهوم اصلی بند را در بار دارد و معماوالً در قالاب
گااروه فعلاای محقااق مایشااود .در ساااخت گااذرایی،
فرایندها باه اناواع ماادی ،نهنای ،رفتااری ،رابطاهای،
کالمی و و ودی تقسيز مایشاوند .مشاارکين هماان
افرادی یا هویتهاییاند که در انجام یک کنش یا یک
فرایند ایفای نقش میکنند و مفاهيمی چون کنشاگر و
حسگر را در بر مایگيرناد؛ اماا عناصار پيراماونی در
دستور نقشگرای نظاممناد عناصاریاناد کاه معماوالً
بهصورت گروه حرا اضافهای ،گاروه قيادی محقاق
میشوند .عناصر پيرامونی حاوی اطالعاات حاشايهای
دربارة متناند و در همۀ انواع فرایندها و ود دارناد و

رضا

شيشه را

شکست

کنشگر

هدا

فرایند مادی

ب) فرايند ذهنی

18

کاانشهااایی هماننااد فکرکااردن ،دوسااتداشااتن،
فهميدن و غيره به این دسته از فرایندها تعلاق دارناد.
این فرایندها دو شرکتکننده دارند؛ یکی عنصاری باا
شااعور کااه احساااس و اندیشااه را درک ماایکنااد و
«حسگر »19ناميده مایشاود و دیگاری ،رخادادی کاه
حسگر ن را درک میکند و «پدیده »20ناميده میشود.
ازنظر تامسون ،یک فرایناد نهنای ،بيشاتر مرباوط باه
کنشهایی است که درک یا احساس می شود .در ایان
فرایند ،لووماً کاری صورت نمیگيرد ،بلکه کنشای در
دنيای درون نهن را مایدهاد (تامساون ،1997 ،ص
.)82
جدول  2فرايند ذهنی

در همه ا از اهميت یکسانی برخوردارند (هليادی و

همۀ مسلمانان

به خدا

ایمان دارند

متيسن ،2004 ،ص  .)261در ادامه به انوا ع فر ینادها

حسگر

پدیده

فرایند نهنی

و مشارکين خاص هر فر یند پرداخته شده است.

الف) فرايند ما ّی

16

این فرایند ،رخاداد و فعالياتهاای ماادی ازقبيال
نشستن ،خاوردن ،دویادن را در هاان خاارج نشاان
می دهد یا به عبارت ساادهتار ،باه کانش هاای ماادی
مو ود در هان تحقق زبانی میبخشد .در ایانگوناه
فرایندها شرکتکنندهای به ناام «کنشاگر» و اود دارد
که عملی را انجام داده اسات .عنصار دیگاری کاه در
انجام این فرایند نقش دارد و از عمل انجام شده تاأثير
گرفته است« ،هدا »17ناميده میشود.
مثال:

تامپسااون ( )1997پاانج معيااار باارای تمااایو ميااان
فرایندهای مادّی و نهنی بيان میکند:
)1

در فرایندهای نهنی ،یکی از شرکت کنندهها

الوماً مو ودی باشاعور اسات ،اماا در بنادهای دارای
فراینااد مااادّی ،هاار دو شاارکتکننااده ماایتواننااد
غيرنیشعور باشند.
)2

در افعال نهنای ،عنصار پدیاده باه مراتاب

گستردهتر از عنصر هدا در افعال مادّی است.
)3

تمایو دیگر ميان فرایندهای ماادّی و نهنای،

عنصر زمان است .در فرایندهای مادی ،معماوالً زماان
حال استمراری و در فرایندهای نهنای از حاال سااده
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استفاده میشود.
)4

ت) فرايند رفتاری

43

25

در بندهای دارای افعال نهنی ،میتوان ای

فرایندهای رفتاری در مرز ميان فرایندهای مادّی و

دو شرکتکنندة حسگر و پدیده را عوض کرد ،بادون

نهنی قرار دارند .این فرایندها بهطور معمول به انسان

اینکه تغييری در معنای بند ایجاد شود .باه عباارتی در

نسبت داده مای شاوند و رخادادهای فيویولاوژیکی و

این فرایندها ،هر دو شرکتکننده میتوانند در ایگااه

روانشااناختی را شااامل ماایشااوند .افعااالی نظياار

فاعل قرار بگيرند؛ اما ایان وضاعيت در افعاال ماادّی

سرفهکردن ،لبخندزدن ،نگاهکردن و غياره ،بياانکننادة

امکانپذیر نيست.

این نوع فرایند هستند .در مقایسه باا ساایر فراینادها،

)5

تمایو دیگر دربارة نوع ساااالتی اسات کاه

تشخي

فرایند رفتاری از همه دشوارتر اسات؛ زیارا

دربارة این افعال پرسيده می شود .فرایندهای ماادّی را

نمی توان ویژگی خاصّی را به این فرایناد نسابت داد؛

میتوان با عباراتی نظير «چه کار کرد؟» یا «چه اتفااقی

زیرا نها از یک طرا تاحدی شبيه فرایند ماادّی و از

افتاااد؟» و فرایناادهای نهناای را بااا عباااراتی مثاال

طرا دیگار ،تاحادی شابيه فراینادهای نهنای عمال

«احساسااش نساابت بااه ایاان مساا؟له چااه بااود؟» یااا

می کنند .شارکت کننادة ایان فرایناد باهطاور معماول

«عک العملش چه بود؟» پرسيد.

مو ودی نیشعور است و «رفتارگر »26ناميده میشود

پ) فرايند كالمی

(تامپسون ،1997 ،ص .)103

21

فر یندهای کالمی کنشهاییاند که چياوی را بياان
میکنند و نمونۀ بارز این دسته از افعال «گفتن» اسات.

جدول  4فرايند رفتاری
با دیدن معلز

همۀ بچهها

خندیدند

عنصر پيرامونی

رفتارگر

فرایند رفتاری

در متون روایای یاا مکالماهای از ایان فرایناد بسايار
اساتفاده مایشاود .افعاالی همانناد گفاتن ،قااولدادن،

ث) فرايند وجو ی

27

ساارزنشکااردن ،بياااننمااودن و بسااياری دیگاار از

بندهای دارای فرایند و ودی از و ود وضعيتی یا

کنشهاایی کاه باا گفاتن انجاام شاوند از زمارة ایان

رخااداد چيااوی خباار ماایدهنااد .در ملااهوارههااای

فرایندها هستند .دیگر شرکتکننادگانی کاه در انجاام

و ودی ،بيشتر فعل «بودن» یا فعلی با معنایی نودیاک

این فرایند مشارکت دارند ،عبارتاناد از «گویناده،»22

بااه ن و ااود دارد .چنانکااه در مثااال زیاار مالحظااه

«گيرنده« ،»23گفته .»24باه عباارت ساادهتار ،در ملاه

میشود ،تنها شرکت کنندة این نوع فرایند عنصری باه

وارههااای کالماای گویناادهای گفتااهای را خطاااب بااه

نام «مو ود »28است که از و ودداشتن یا نداشاتن ن

گيرنده یا در رابطه با او به زبان می ورد .در مثال زیر،

سخن گفته میشود.

خواندن ،فر یندی کالمی است کاه ازطریاق ن ماادر
یعنی گوینده برای دخترش قصهای را میخواند.
جدول  3فرايند كالمی
مادر

برای دخترش

قصهای را

خواند

گوینده

گيرنده

گفته

فرایند کالمی

جدول  5فرايند وجو ی
در این داستان

نکات پند موزی

و ود دارد  /و ود ندارد

عنصر پيرامونی

مو ود

فرایند و ودی
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ج) فرايند رابطهای

29

یا چيوی نسبت داده می شود .مشارکين اصلی در ایان

نقااش اصاالی فرایناادهای رابطااهای شناسااایی،
هویااتدادن و تعریااف چيااوی اساات .در ایاان نااو ع

34

نااوع فراینااد رابطااهای عبااارتانااد از «حاماال » و
«مسند .»35تفاوت نوع اسنادی با نوع قبلای در نسات

فرایند ،به کمک فعل بودن یا داشتن یا فعلی با هماين

که ابه ایی دو مشارک اصلی نااممکن اسات و باه

مضمون بين دو چياو یاا دو مفهاوم رابطاهای برقارار

ساختاری غيرمعمول منجار مایشاود؛ باا ایان حاال،
36

می شود .به عبارتی ،این فرایند به کيفيت و چگاونگی

چنانچااه مسااند ماادنظر« ،مسااند پيرامااونی » باشااد،

پدیدهها مرباوط مایشاود (تامساون ،1997 ،ص )96

همچنانکه در مثال زیر ( دول  )8مشاهده مایشاود،

فرایندهای رابطهای را میتوان به دو نوع تقسيز کرد:

ابه ایی حامل و مسند ممکن خواهاد باود (هماان،
ص )98

ج )1-حالت شناسايی

30

جدول  7فرايند رابطهای  /حالت اسنا ی

در این حالات ،رابطاهای همانناد مياان دو طارا
فرایند یعنی دو مشارک و ود دارد و یکی به شناخت

پرویو

بسيار باهوش

است

پرویو

دانش موز

است

دیگری منجر می شود .در این ناوع بنادر رابطاهای ،دو

حامل

مسند

فرایند رابطهای

نوع شرکت کننده یعنی شناسا و شاناخته و اود دارد.
شناسا ،31مشارکی اسات کاه مشاارک دیگار را باا ن

جدول  8فرايند رابطهای با مسند پيرامونی
در باالی کوه (مسند

شناسایی میکنيز و شناخته ،32مشارکی است کاه بایاد

پيرامونی)

بشناساايز .شناسااا در اینجااا ،هویاات شااناخته را بيااان

چشمهای (حامل)

می کند و به معريفی بيشتر ن میپاردازد .در ایان ناوع
فرایند رابطه ای ،فعل ربطی به معنی «برابار اسات باا»

چشمهای (حامل)
در باالی کوه (مسند
پيرامونی)

است (فرایند رابطهای)
است (فرایند رابطهای)

 -4روش پژوهش

است .به عبارت دیگار ،شاناخته هماان شناساا اسات

در این پژوهش با روش درون متنی ،یاات ساورة

(همان)؛ بنابراین ،در این نوع فرایند ،دو طارا رابطاه

یوسف (شامل یکصد و یازده یاه) تجویاه و تحليال

می توانند باا هاز اباه اا شاوند (هماان؛ همچناين

شدند .پژوهش حاضر در محدودة یات سورة یوسف

بازگفت در باتمانی و قيطوری).

انجام شده است و بندهای این یات براساس فرانقش
بازنمودی تجویه و تحليل شدند که بخشای از پيکارة

جدول  6فرايند رابطهای  /شناخته ،شناسا
قاهره

پایتخت مصر

است

پایتخت مصر

قاهره

است

شناخته

شناسا

فرایند رابطهای

ج )2-حالت اسنا ی

33

در این حالت ،ویژگی یا وضعيت خاصی به کسی

اصلی نظریۀ هليدی است .واحد تحليل بارای هليادی
ملهواره یا بند است .پا
مشخ
سااپ

ابتادا بنادهاای هار یاه،

و براساس فرانقش بازنمودی تحليل شادند،
انااواع فرایناادهااا ،شاارکتکنناادههااا و عناصاار

پيرامونی مو ود در هر بند استخراج شدند .درنهایات
با استفاده از روش کد گذاری ،بساامد و درصاد کلای

بررسی ساختار گذرایی سورة یوسف براساس دستور نقشی  -نظاممند هليدی

45

انواع فرایندها ،تعيين و فرایند غالب در سورة یوساف

پژوهش این ساختارهای پيچيده نيو بررسای و تجویاه

شد .عليات انتخااب ساورة یوساف در ایان

و تحليل شدهاند که در زیر باه تفصايل مادهاناد .در

پژوهش این باود کاه ایان ساوره از ویژگای خاصّای

ارتباط با دادههای پاژوهش حاضار ،تماامی  548بناد

برخوردار است .برخالا سرگذشت سایر پيامبران که

سورة یوسف براساس فرانقش تجربی تحليل شدهاند.

بهصورت بخشهاى داگانه در ساورههااى مختلاف

در این بخش ،در بنادهاای ساورة یوساف اناواع

قاار ن پخااش شااده اساات ،محتااوای ایاان سااوره

فرایندها ،شرکت کنندهها و عناصر پيرامونی هر فرایناد

بههزپيوسته و بيان فرازهای مختلف یک داستان است

استخراج شدهاند .تمام بندهای سورة یوسف بر اساس

که در بيش از ده بخاش باا بياانی فاو العااده گویاا،

این تجویه و تحليل شدهاند که در این بخاش ،مجاال

مشخ

نکر تمامی نها و ود ندارد؛ بنابراین ،به نکر تعادادی

ذاب ،فشرده و مهيج مده است.

از نها بسنده شاد و در پایاان تحليالهاای مادنظر و
 -5تجزيه و تحليل ا هها

نتایج بهدست مده در قالب نمودار ارائه شدهاند.

واحد تحليل برای هليدی مله واره یا بناد اسات
که نقش مهمّی در سازماندهی نظریّۀ هليدی دارد .این
عنصر قطعهای زبانی است که اساس و پایۀ یک گاروه
فعلی را مانعک

مایکناد .در ایان پاژوهش ،ماالک

جدول  10تحليل بند با فرايند رابطهای
شمارة
یه
1

تقسيزبندی یات به بند ،و ود عنصر فعلی در ملاه

بند

نوع ن

تِلْكَ آيَاتُ

فرایند

تِلْكَ  :حامل

الْكِتَابِ الْمُبِينِ

رابطهای

آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ:

اینها یات

است .سورة یوسف دارای  111یه است .در بساياری

کتاب

از یات چندین گروه فعلی در یک یه و ود دارد که

روشنگر

باهز ترکيب شده و کلي یه را تشکيل دادهاند .پ

فرایند و

شرکتکنندهها

عناصر
پيرامونی
-

مسند

است

بار

اساس این ،هر فعل ،معياری برای تعيين یاک بناد در

این مله ،یک ملۀ اسميه اسات کاه باا ضامير

نظر گرفته شد .ازطرفی یاتی نيو و ود دارناد کاه باا

«ترلْکَ» غاز شده است .این یه یک بند در نظر گرفتاه

اسز غاز میشوند و فعل در نها نمود شاکار نادارد.

شد کاه دارای فرایناد رابطاهای اسات؛ در ن ضامير

در زبان عربی به این مالت ،ماالت اساميه گفتاه

«ترلْکَ» به یات قر ن اشاره دارد و نها را یات کتااب

می شود که بين ا وای ن رابطۀ مبتدا  -خبری و اود

روشنگر معريفی میکند.
جدول  11تحليل بند با فرايند ما ّی

دارد .در این پاژوهش ،ایان گوناه ماالت براسااس
فرایند رابطهای بررسی شد .به این ترتيب  548بند باه
دست ماد کاه براسااس فارانقش باازنمودی تحليال
شدند .همچنين در سورة یوساف تعاداد چشامگيری

شمارة
یه
2

بند

فرایند و نوع
ن

شرکتکنندهها

إِنَّا أَنوَلْنَاهُ قُرْ نًا

أَنوَلْنَا  :فرایند

نا در إِنَّا :

عَرَبِيًّا

مادی

کنشگر

ساختار پيچيده و ود دارد که همانطور که نکر شاد،

ما ن را بهصورت

هُ در أَنوَلْنَاهُ :

قر نی عربی [و

هدا

از بهز پيوستن بندهای مختلف تشکيل شده اند .در این

روشن] نازل
کردیز

عناصر
پيرامونی
-
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فرایند مادّی شامل اعماالی اسات کاه بياان کننادة

در فرایناادهای و ااودی ،و ودداشااتن چيااوی یااا

عملکرد فيویکیاند .در این بناد فعال «أَناوَلَ» را یاک

عملی با افعالی چون «بودن» و «هستن» بيان میشاود.

فر یند مادّی در نظر گرفته شد .ضمير متيصل «ناا» کاه

این بند دارای فرایند و ودی است و «آيَاتٌ لِّلسَّكاِِلِينَ»

به کنندة عمال «ناازلکاردن» اشااره دارد «کنشاگر» و

تنها شرکتکنندة این بند و مو ود است.

ضمير متبصل «هُ» «هدا» است.
جدول  15تحليل بند با فرايند ذهنی

جدول  12تحليل بند با فرايند رابطهای
شمارة

بند

یه
6

فرایند و
نوع ن

شرکتکنندهها

إِنَّ رَبَّکَ عَلريزٌ حَکريزٌ

فرایند

رَبَّکَ :حامل

بیگمان پروردگارت

رابطهای

عَلريزٌ حَکريزٌ:

دانای فرزانه است

شمارة

عناصر

یه

پيرامونی

2

إِنَّ

فراینااد رابطااهای بااا دو شاارکتکننااده یعناای «رَبَّ ككَ»

32

ولی او

فرایند و نوع
ن

شرکتکنندهها

فَاسَتَعْصَزَ:

هوَ (مستتر):

فرایند رفتاری

رفتارگر

4

شمارة
یه
7

نوع ن

پدرش گفت پدر ان

قَال:
فرایند
کالمی

پيرامونی

یَا أَبتر إِنِّی
رَأَیْتُ أَحَدَ
عَشَرَ کَوْکَبًا

ارنْ

وَالشَّمْ َ

ستاره دیدم و خورشيد و

وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُزْ

ماه را ،دیدم که به من

لری سَا ِدرینَ:

سجده میکنند.

گفته

در این بند عبارت «يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًكا

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْكتهُُْْ لِكي اَكاِِدِينَ»« ،گفتاه» در نظار

عناصر

(دیدم) و فر یند مادی یعنی سا دین (سجده کنناده)

پيرامونی

را در بر دارد.

لَّقَدْ کَانَ فری یُوسُفَ وَ

کَانَ:

یَاتٌ

لَّقَدْ

إِخْوَترهر یَاتٌ لِّلسَّائرلرينَ

فرایند

لِّلسَّائرلرينَ:

فری

به راستی در داستان

و ودی

مو ود

یُوسُفَ

شمارة

یوسف و برادرانش

وَ

یه

برای پرسندگان

إِخْوَترهر

12

عبرتهاست

کَوْکَبًا وَالشَّمْ َ وَالْقَمَرَ

أَبِيهر :گيرنده

عناصر

گرفته شد .این عبارت نيو فر یناد نهنای یعنای رَأَيْكتُ

جدول  14تحليل بند با فرايند وجو ی
فرایند و

أَبتر إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ

گوینده

من در خواب یازده

فرایندهای رفتاری باه کانش هاای روانشاناختی -

شرکتکنندهها

انْ قَالَ یُوسُفُ لرأَبِيهر یَا

یُوسُف:

چنين بود که یوسف به

ورزید

رفتارگر است.

بند

رَأَیْتُهُزْ لری سَا ِدرینَ

اَ

فيویکی مربوطاناد .در ایان بناد ضامير مساتتر «هُاوَ»

و نوع

شرکتکنندهها

ن

عناصر
پيرامونی

فرایند

یه

خویشتنداری

بند

باشد که اندیشه

فرایند نهنی

شمارة

جدول  13تحليل بند با فرايند رفتاری

فَاسَتَعْصَزَ

لَّعَلَّکُزْ تَعْقرلُونَ

تَعْقرلُونَ:

کُزْ :حسگر

لَّعَلَّ

جدول  16تحليل بند با فرايند كالمی

بهعنوان حامل و «عَلريزٌ حَکريزٌ» بهعنوان مسند است.

یه

ن

پيرامونی

مسند

که البته در این بند تحقق زبانی ندارد .این بناد شاامل

شمارة

بند

کنيد

فرایند رابطه ای دارای فعلی همچون «بودن» اسات

بند

فرایند و نوع

شرکتکنندهها

عناصر

جدول  17تحليل بند با فرايند ما ّی
بند
یَرْتَعْ
بگردد

فرایند و نوع
ن
فرایند مادی

شرکتکنندهها
هو (مستتر):
کنشگر

عناصر
پيرامونی
-

بررسی ساختار گذرایی سورة یوسف براساس دستور نقشی  -نظاممند هليدی
جدول  23تحليل بند با فرايند كالمی

معموالً وقوع فرایند مادّی ،وابساته باه دو عنصار
«کنشگر» و «هدا» است؛ اما چنانچه فعال مادنظر از
نوع الزم باشد ،نيازی به عنصر «هدا» ندارد .فعل در

شمارة
99

شمارة
یه
14

بند

نوع ن

نَحْنُ عُصْبَۀٌ

فرایند

َنَحْنُ :حامل

ما وانانی

رابطهای

عُصْبَۀٌ :مسند

شمارة
یه
28

بند

ن

فَلَمَّا رَأَی قَمريصَهُ

رَأَی :فرایند

هُوَ (مستتر):

چون دید

نهنی

حسگر

پيراهنش را

شمارة
یه
36

بند

ن

عناصر
پيرامونی

همين ا بمانيد]

بند ،برای مثال ،بياان شاده اسات؛ اماا باه طاور کلای
عناصر
پيرامونی
فَلَمَّا

عناصر
پيرامونی

أَحْمرلُ فَوْ َ

أَحْمرلُ :فرایند

رَأْسری خُبْوًا

مادی

کنشگر
خُبْوًا :هدا

میبرم

شمارة
یه

وَلَزْ یُبْدرهَا لَهُزْ
77

برای نها اظهار
نداشت

ن
یُبْدر :فرایند

هُوَ (مستتر):

رفتاری

رفتارگر

عناصر
پيرامونی
لَهُزْ

یه

بند

فرایند و
نوع ن

قَالَ إِنَّمَا أَشْکُو بَثِّی
86

شرکتکنندهها

ردیف

نوع فرایند

بسامد فرایند در
تمامی بندها

درصد بسامد فرایند

1

مادّی

206

% 37/59

2

کالمی

123

% 22/44

3

رابطهای

116

% 21/16

4

نهنی

95

% 17/33

5

رفتاری

4

% 007 .0

6

و ودی

4

% 007 .0

548

% 100

در پایان نکتاۀ شاایان تو اه ،نقاش مهاز فر یناد
کالمی در سبک خاص متن وحی است .هر چند نقش
فر یند مادی انکارپذیر نيست ،این حقيقت را نيو نباید
دیگر متمایو میسازد ،سبک گفاتوگاویی اسات کاه

عناصر
پيرامونی

وَحُوْنری إِلَی الليهر

قَالَ:

گفت درد و اندوهز را

فرایند

إِنَّمَا أَشْکُو بَثِّی

فقو با خداوند درميان

کالمی

وَحُوْنری إِلَی
الليهر :گفته

روایت باا ن محقاق مایشاود .گفاتوگوهاا عمادتاً
مالتی اند که بعد از یک فرایناد کالمای غاازین در

هُوَ (مستتر):
گوینده

میگذارم

بسامد هر فرایند در دول زیر نشان داده شد:

از نظر دور داشت که نچه قار ن را از متاون روایتای

دول  :22تحليل بند با فرایند کالمی
شمارة

همين شکل براساس نظریّۀ هليدی ،تحليل و درنهایت

مجموع

دول  :21تحليل بند با فرایند رفتاری
بند

ساختار گاذرایی تماامی  548بناد ساورة یوساف باه

جدول  24بسامد و رصد كلّی انواع فرايندها

أنا (مستتر):

فرایند و نوع

-

درخور نکر است در این بخاش ،تنهاا تحليال 23

فَوْ َ

شرکتکنندهها

پيرامونی

-

رَأْسری

بر روی سرم نان

و گفت به خواست

کالمی

وارد مصر شوید [و

جدول  20تحليل بند با فرايند ما ّی
فرایند و نوع

شَاء الليهُ مرنرينَ

فرایند

گوینده
ادْخُلُواْ مرصْرَ
مرنرينَ :گفته

قَمريصَهُ :پدیده

شرکتکنندهها

عناصر

هُوَ (مستتر):

خداوند با امن و امان

جدول  19تحليل بند با فرايند ذهنی
فرایند و نوع

َقَالَ:

شرکتکنندهها

إِن شَاء الليهُ

برومند هستيز

شرکتکنندهها

نوع ن

وَقَالَ ادْخُلُواْ مرصْرَ إِن

جدول  18تحليل بند با فرايند رابطهای
فرایند و

فرایند و

بند

یه

دول باال از این نوع است.

شرکتکنندهها

47

-

بند پایه می یند .بيشتر ایان ماالت باا یاک فرایناد
کالمی (قال) غاز مایشاوند؛ بارای مثاال ،در ابتادای
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سوره ،گفت وگوی حضرت یوساف باا پادرش بياان

دستانشان را بریدند ،چه بود؟ (یوسف.)50 ،

میشود که خواب خاود را بارای او بياان مایکناد و

قَالَ مَا خَطْبُکُنَّ إِنْ رَاوَدتُّنَّ یُوسُفَ عَن نَّفْسراهر قُلْانَ

حضرت یعقاوب مای فرمایاد خاواب خاود را بارای

حَاشَ لرليهر مَا عَلرمْنَا عَلَيْهر مرن سُاوء قَالَاتر امْارَأَةُ الْعَوِیاوِ

برادرانت باازگو نکان .بالفاصاله بعاد از ن ،دسيساۀ

اآلنَ حَصْحَ

َ الْحَقُّ أَنَاْ رَاوَدتُّهُ عَان نَّفْسراهر وَإِنَّاهُ لَمرانَ

برادران با یک فرایند کالمی غاز میشود که میگویند

الصَّادرقرينَ.

پدر ،یوسف را بيشتر دوست دارد:
إِنْ قَالَ یُوسُفُ لرأَبِيهر یَا أَبتر إِنِّی رَأَیْاتُ أَحَادَ عَشَارَ
کَوْکَبًا وَالشَّمْ َ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُزْ لری سَا ِدرینَ.
چنين بود که یوسف به پدرش گفت پدر ان من
در خواب یازده ستاره دیدم و خورشيد و ماه را ،دیدم
که به من سجده میکنند (یوسف.)4 ،
قَااالَ یَااا بُنَ ایَّ الَ تَقْصُ ا

ْ رَُْیَاااکَ عَلَ ای إِخْوَتر اکَ

فَيَکريدُواْ لَکَ کَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لرإلِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.
[یعقوب] گفت فرزندم خوابت را بارای برادرانات
بازگو مکن کاه در حقات بدساگالی مایکنناد؛ زیارا
شيطان دشمن شکار انسان است (یوسف.)5 ،
إِنْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَی أَبِينَاا مرنَّاا وَنَحْانُ
عُصْبَۀٌ إِنَّ أَبَانَا لَفری ضَالَلٍ مُّبِينٍ.
چنين بود کاه گفتناد یوساف و بارادرش [بارادر
ابوینی او] از ما نود پدرمان محباوبترناد و ماا بارای
خود وانان برومندی هساتيز ،بایگماان پادرمان در
گمراهی شکار است (یوسف.)8 ،
یا زمانی که یوسف قرار است از زندان زاد شاود،
به فرستادة پادشاه می گوید :از عویو مصار بپارس کاه
چرا زنان دستان خاود را بریدناد؟ و بالفاصاله عویاو
مصر پاسخ میدهد.
فَلَمَّا َاءهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْ ِعْ إِلَی رَبِّاکَ فَاسْاأَلْهُ مَاا
بَالُ النِّسْوَةِ الالَّتری قَطَّعْنَ أَیْدریَهُنَّ.
نگاه که فرستاده نود او مد [یوسف] گفت به نود
سرورت بازگرد و از او بپرس که کاروبار ن زنان کاه

[پادشاه به زنان] گفت کار و بار شما چه بود که از
یوسف کام خواستيد؟ گفتند پناه بر خدا ما هيچ باد و
بيراهی از او سراغ نداریز [ ،نگاه زليخا] همسار عویاو
گفت اینک حق شکار شد ،من [بودم کاه] از او کاام
خواستز و او از راستگویان است (یوسف.)51 ،
مثال باال تنها بخش کوچکی از سرگذشت یوساف
را بيان میکند و چنانکه میدانيز تمامی این ساوره باه
همين سبک محقق شده است.
 -6نتیجهگیری
در پژوهش حاضر سعی شاد تحليلای از سااختار
گذرایی یات سورة یوسف ازمنظار فارانقش تجربای
نظریۀ نقشگرای نظاممند هليدی ارائاه شاود .پا

از

تجویه و تحليل بندهای سورة ماذکور نتاایج زیار باه
دست مد:
تحليل بندها براساس نوع فرایند ،شرکتکنندهها و
عناصر پيرامونی نشان داد از ميان فراینادهای مو اود
در فرانقش تجربی یعنی فرایند مادّی ،نهنای ،کالمای،
رابطه ای ،رفتاری و و ودی ،تمامی فرایندهای مذکور
در سورة یوسف مو ودند ،هر چناد باا کميات هاای
از بررسی فرایندهای مو اود ،باا تو اه

متفاوت .پ

به دول  21بسامد وقوع هر فرایند به شر زیار باه
دست مد:
)1

فرایند مادّی 206 :مورد؛

)2

فرایند کالمی 123 :مورد؛

)3

فرایند رابطهای 116 :مورد؛
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)4

فرایند نهنی 95 :مورد؛

نگاهی بيافکنيز خواهيز دیاد کال ساوره باا قاال باه

)5

فرایند رفتاری 4 :مورد؛

بخش های کوچکتری تقسايز مای شاود کاه هریاک

)6

فرایند و ودی 4 :مورد.

بيانکنندة قول یکی از شخصيتهای روایت است .باه

همانگونه که مشاهده میشود فرایند غالب ،فرایند

عبارت دیگر ،کل سوره با قال به بخشهای کوچکتر

مادّی است .انتظار طبيعای از روایتای کاه سرگذشات

متشکل از چند مله تقسيز شاده اسات .ایان بادین

پيامبر و قومی را بازگو میکناد ،غيار از ایان نيسات.

معنی است که روایت یوسف بيش از نکه به اعمال و

درواقع ،بخش عمدة داستان به بياان تجرباۀ حضارت

کنشهای شخصايتهاا متکای باشاد ،بار گفتاههاا و

یوسف و دیگر شخصيتها نظير یعقاوب و پساران و

کنش های کالمی نان تکيه دارد .هر بخش ،گفتۀ یکی

عویو مصر و همسرش میپردازد؛ اما ای بسی تأمال

از شخصيتهاست که با قال معرفی شده است و قاال

است که بعد از فرایند مادّی ،فرایند کالمای بيشاترین

فعل اصلی هر بخش است که معموالً در غاز می یاد.

بسامد را دارد .دليل این بسامد به این حقيقت مرباوط

نچه با نام کنشهای مادی و دیگار کانشهاا پا

از

است که متن سورة ماذکور ،باهعناوان مجموعاهای از

مله اصلی نمایان میشود ،یکای از شخصايت هاای

قولها ارائه شده اسات کاه اشاخاص گونااگون را در

روایت ن را بيان میکند.

گفااتوگوهااایی در براباار هااز قاارار ماایدهااد .ایاان

بنابراین ،فر یندهای کالمی ساختارِ منسجمی را به

گفت وگوها عمدتاً مالتی اند که بعد از یاک فرایناد

قر ن میبخشاند؛ باه گوناهای کاه روایات باه شاکل

کالمی غازین در بند پایه می یند .بيشتر این ماالت

مجموعهای از قولها متجلای مایشاود .نکتاۀ الاب
تو ااه اینکااه نچااه پاا

با یک فرایند کالمی (قال) غاز میشوند.

از قااال بااهعنااوان کااالم

همانطور که بيان شد فعل قال و دیگر افعاال هاز

شخصيتها بيان میشود ،همواره زمان حال است؛ باه

نقش و هاز خاانوادة ن سابک خاصای را باه قار ن

گونه ای که خواننده گاه خاود را در برابار قار ن و در

می بخشند که می توان ن را سبک گفتوگویی نامياد.

برابر شخصيتهای روایت حاضر مییابد.37

نکتۀ الب اینکه برخالا فرایندهای مادی که طياف
وسيعی از افعال را شامل میشوند ،فر یند کالمای ،باه
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پی نوشت ها
1

Halliday’s systemic functional grammar
circumstantial adjuncts
3
text
4
Haliday & Mathiessen
5
choices
6
Eggins
7
experimental metafunction
8
interpersonal metafunction
9
offer
10
textual metafunction
11
actor
12
subject
13
theme
14
lexico-grammer
15
transitivity system
16
material process
17
goal
18
mental process
19
sensor
20
phenomenon
21
verbal process
22
sayer
23
receiver
24
verbiage
25
behavioral process
26
behaver
2
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existential process
existent
29
relational process
30
identifying mode
31
identifier
32
identified
33
attributive mode
34
carrier
35
attribute
36
circumstantial attribute
37
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