تأثیر جنسیت بر استفاده از افعال در بازنویسی داستان طوطی و بازرگان مولوی از منظر
دستور نقشگرای نظاممند هلیدی و فرانقش اندیشگانی
ابوالفضل موچانی
کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه سمنان
abo.mouchani@gmail.com

چکیده:
زبان و جنسیت از موضوعاتی است که امروزه مورد توجه پژوهشگران شاخههای گوناگون دانش قرار
گرفته است .دستور سیستمی -نقشی هلیدی ،یکی از نظریههای زبانشناسی است که امکان این بررسی
را فراهم میسازد .در این پژوهش با استفاده از این نظریه و به روش توصیفی -تحلیلی سعی شده است
بازنویسی های داستان طوطی و بازرگان مثنوی به لحاظ افعال جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد .نتایج
به دست آمده حاکی از آن است که در بازنویسیهای مردان و زنان از این داستان تفاوت مشهودی در
کارب رد افعال به نظر نیامد و در هر دو دسته بازنویسی ،فرایندهای مادی و کالمی به ترتیب ،بیشترین
بسامد را دارند.
کلیدواژهها :زبان جنسیت ،بازنویسی ،مثنوی ،داستان طوطی و بازگان ،دستور نقشگرای نظاممند.
 .1مقدمه
یکی از کارکردهای دستور نقشگرا ،بررسی و تحلیل آثار ادبی است .نویسنده با انتخابهایی که انجام میدهد،
میتواند خواننده را به سویی که میخواهد ،هدایت کند (سیمپسون .)22 :2004 ،در دستور نقشگرا ،زبان دارای سه
فرانقش است .فرانقش اندیشگانی ،اندیشه و جهانبینی فرد را بازنمایی میکند .وقوع فرآیندها میتواند بازنمایی کنندهی
نگاه نویسنده به دنیای اطرافش ،به رویدادها و تفکر وی نسبت به دنیای بیرون باشد.
این مقاله در نظر دارد با روش تحلیلی -آماری و استفاده از منابع کتابخانهای بـه بررسی فرایندهای بهکار رفته در
بازنویسی های انجام شده از داستان طوطی و بازرگان مولوی توسط مردان و زنان براساس مفاهیم مطرح در فرانقش
اندیشگانی و نظام گذرایی بپردازد.
بر این اساس ،این مقاله درپی پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
 -1میزان کاربرد فرایندها و بسامد آنها در داستان طوطی و بازرگان مولوی و بازنویسیهای آن ،توسط نویسندگان
مرد و زن چگونه است؟
 -2چه تفاوتی در نوع و بسامد فرایندهای مورد استفاده توسط مولوی و نویسندگان دیگر که داستان را بازنویسی
کردند ،وجود دارد؟
 -3چه تفاوتی میان نویسندگان مرد و زن در استفاده از فرایندها وجود دارد؟
 .2پیشینه پژوهش
راجر فاولر معتقد است که دستور نقشگرا ،الگوی مناسبی برای مطالعه ادبیات است (فاولر .)25 :1396 ،توالن نیز دستور
نقشگرای هلیدی را از دستورهای معنامحور و کارآمد میداند که در تحلیل متون ادبی کاربرد دارد (توالن.)195 :1393 ،
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برخی پژوهشهای خارجی انجام شده در حوزه تحلیل متون ادبی با استفاده از دستور نقشگرای نظاممند هلیدی و
فرانقش اندیشگانی:
هلیدی )1971( 1به بیان نمونههایی از گفتار یکی از شخصیتهای بدوی داستان «وراث »2اثر ویلیام گلدینگ 3که
روابط علت و معلولی را بهدرستی متوجه نمیشود ،میپردازد و میگوید که گفتار این فرد نشاندهندهی ناتوانی این
فرد در تجربه کردن جهان بیرون است .هلیدی ازطریق فرانقش اندیشگانی ،گفتار این فرد را تحلیل میکند و به این
نتیجه میرسد که این شخصیت بدوی از درک درست محیط اطرافش ،عاجز است.
برتون )1982( 4در تحلیل متنی از رمان «طنین زنگ »5نوشتهی سیلویا پالت ،6از نظام گذرایی و بررسی فرایندها
استفاده کرد .او با تحلیل فرایندها به این نتیجه رسید که شخصیت اول داستان ،منفعل است و نقش کنشگری ندارد.
رقیه حسن )1989( 7در چارچوب دستور نقشگرای نظاممند هلیدی و از منظر فرانقش اندیشگانی ،شعری از لس
موری 8را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است .پربسامدترین فرایند در این شعر ،فرایند مادی است و فرایند
کالمی در این شعر استفاده نشده است .حسن ازطریق تحلیل فرایندهای بهکاررفته در این شعر ،تنهـایی و جـدایی
پیرمرد از مردم را مشهود میداند.
برخی از پژوهش های ایرانی انجام شده در حوزه تحلیل متون ادبی با استفاده از دستور نقشگرای نظاممند هلیدی
و رابطه آن با جنسیت:
رضایی( )1390در پایاننامه خود ،به رابطهی میان جنسیت و گزینش واژهها در اشعار سیمین بهبهانی ،فروغ
فرخزاد ،سهراب سپهری و احمد شاملو ،از منظر دستور نقشگرای نظاممند هلیدی و فرانقش اندیشگانی پرداخته است.
او در پایان به این نتیجه میرسد که زنان و مردان تفاوت قابلتوجهای در استفاده از فرایندها ندارند.
نبیلو ( )1391در مقالهی «بررسی و تحلیل «نی نامه» سروده مولوی بر مبنای زبانشناسی نقشگـرای سازگانی» ،به
بررسی شعر نی نامه از مثنوی مولوی براساس فرانقش اندیشگانی پرداخته است و فرایندها ،مشارکان و افزودههای
حاشیهای را مشخص کرده است .در میان فرایندها ،فرایند رابطهای بیشترین بسامد را داشته است.
رضویان و احمدی ( )1395در مقاله «نگاهی به نقش جنسیت نویسنده در ارائهی جزئیات در داستان براساس دستور
نقشگرا» ،در چارچوب دستور نقشگرای هلیدی و فرانقش اندیشگانی به بررسی مقابلهای میزان افزودههای حاشیهای
در دو داستان «تیلهی شکسته» نوشتهی سیمین دانشور و داستان «همانطورکه بود» نوشتهی جعفر مدرسی صادقی
میپردازند .پس از تجزیهوتحلیل دادهها مشخص شد که دانشور نسبت به مدرس صادقی از افزودههای کمتری استفاده
کرده است ،ولی تنوع افزودههای بهکاررفته در آثار او بیشتر است.
 .3چارچوب نظری تحقیق
 3-1دستور نقشگرای نظاممند هلیدی
یکی از بهترین الگوها برای تحلیل گفتمان در زبانشناسی نقشگرا ،دستور نقشگرای نظاممند 9است که توسط مایکل
هلیدی مطرح شد .سیستم از مفاهیمی بنیادی است که در دستور نقشگرا مطرح اسـت .زبـان در ایـن دسـتور بصورت
سیستمی از معناها درنظر گرفته میشود که با صورت همراه میشود(.هلیدی.)xxvii :1985 ،
واحد مطالعه در دستور نقشگرای نظاممند ،بند 10است و بند ازنظر معنایی دارای سه الیهی جدا ،ولی درارتباط باهم
است که فرانقش 11نامیده میشوند؛ این سه الیهی معنایی عبارتند از -1 :فرانقش اندیشگانی (تجربی) -2فرانقش بین
فردی -3فرانقش متنی(هلیدی.)34 :1994 ،
 3-1-1فرانقش اندیشگانی
فرانقش اندیشگانی ،تجربهی فرد را از جهان درون و بیرون به مفهوم تبدیل کرده ،مقولهبندی میکند و آن را بیان
میکند .فرانقش اندیشگانی ،تجربههای جهان را در قالب شش فرایند ،بازنمایی میکند( .هلیدی و متیسن-170 :2004 ،
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 .)171عناصر هر فرایند عبارتند از-1 :خود فرایند-2 ،12مشارکان (شرکت کنندهها-3 ،)13شرایط و چگونگی انجام فرایند
(افزودههای حاشیهای( )14تامسون.)89 :2004 ، 15
انواع فرایندها
فرایندهای اصلی شامل فرایند مادی ،فرایند ذهنی و فرایند رابطهای هستند .فرایندهای فرعی شامل فرایند رفتاری و
فراین دستور نقشگرای دستور نقشگرای د کالمی و فرایند وجودی هستند .فرایندهای فرعی در مرز میان فرایندهای
اصلی هستند (هلیدی و متیسن.)171-170 :2004 ،
16

فرایند مادی
فرایندهای مادی ،اعمال و کارهای فیزیکی و دارای کنش هستند .افعالی مثل :آمدن ،رفتن ،رخ دادن ،نوشتن ،تکان
دادن و  ...فرایندهای مادی را بازنمایی میکنند(هلیدی و متیسن.)190-179 :2004 ،
17

فرایند ذهنـی
فرایندهـای ذهنـی بـه تجربیات ما از دنیای خودآگاهی خودمان مرتبط هستند ،ولی فرایندهای مادی به تجربـه ما از
جهان بیرون مرتبط هستند (هلیدی و متیسن .)197 :2004 ،فرایندهای ذهنی ،مواردی همچون احساسات ،ادراکات،
شـناخت ،تفکرات و واکنشهای ذهنی را دربر میگیرند .افعـالی مثل :فکـر کـردن ،خوشحال شدن ،درک کـردن،
فهمیدن ،شناختن ،خواستن ،دوسـت داشـتن ،تـصمیم گـرفتن ،ترسـیدن و ...فرایند ذهنـی را بیان میکنند (همان.)210 :
ج

18

فرایند رابطهای
فرایند رابطهای ،به شناسایی یا توصیف پدیدهها می پردازد و ارتباط میان دو پدیده یا دو چیز را با یکدیگر ،نشان
میدهد .فرایند رابطهای ،معمو ًال با افعال ربطی نشان داده میشود .افعالی مثل :شدن ،بودن ،تبدیل شدن ،بهنظر رسیدن،
شبیه بودن و  ....فرایند رابطهای را بیان میکنند (هلیدی و متیسن.)228-210 :2004 ،
19

فرایند رفتاری
فرایند رفتاری ،فرایندی فرعی است که در مرز میان فرایندهای مادی و ذهنی قـرار دارد .فرایند رفتاری ،رفتارهای
جسمانی و روانشناختی انسان را بیان میکند (هلیدی و متیسن .)248 :2004 ،افعالی مثل :نفس کشیدن ،نگـاه کردن ،گریه
کردن ،نشستن ،لبخند زدن ،آواز خواندن و  ...فرایند رفتاری را نشان میدهند.
20

فرایند کالمی
بهطورکلی فرایند کالمی (بیانی) ،مفهوم گفتن را بیان میکند .فرایند کالمی ،فرایندی فرعی است که در مرز میان
فرایندهای ذهنی و رابطهای قرار دارد .افعـالی مثل :گفتن ،پرسیدن ،دستور دادن ،صحبت کردن ،حرف زدن ،گزارش
دادن و  ...فرایند کالمی را بیان میکنند (هلیدی و متیسن.)256-252 :2004 ،
21

فراینـد وجـودی
بودن یا وجود داشتن چیزی ،بهوسیلهی فراینـد وجـودی بیان میشود (هلیدی و متیسن .)256 :2004 ،فراینـد وجـودی،
فرایندی فرعی است که در مرز میان فرایندهـای مادی و رابطهای ،قرار دارد .افعالی مثل :بودن (در معنای وجود
داشتن) ،وجود داشتن ،باقی ماندن ،ظاهر شـدن ،آویزان بودن و  ...فراینـد وجـودی را بیان میکنند.
22

زبانشناسی اجتماعی
زبانشناسی اجتماعی ،مطالعه زبان در بافت جامعه است .در جامعه ،گونههای زبانی مختلفی وجود دارند .در زبانشناسی
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اجتماعی تاثیر متغیرهایی از قبیل سن ،جنسیت ،طبقه اجتماعی و  ...بر رفتار زبانی گویشوران بررسی میشود(کوتس،

.)4:1986
جنسیت
جنس 23تا حدود زیادی ،زیستی تشخیص داده میشود درحالیکه جنسیت 24یک پدیده اجتماعی است .بهطوریکه
وداک )1997( 25میگوید ،ویژگیهای فرد ،جنسیت او را مشخص نمیکند بلکه اعمال و رفتار اوست که جنسیت او
را تعیین میکند(وارداف .)315 :2006 ، 26در مباحث اجتماعی زبان ،مانند بسیاری از پژوهشهای علوم اجتماعی ،تاکید
بیشتر بر جنسیت است تا جنس .زیرا جنسیت مقولهای است اجتماعی-فرهنگی درحالیکه جنس جنبهی زیستشناختی
و اندامی دارد (مدرسی.)199 :1390 ،
درباره تفاوت در رفتار زبانی زنان و مردان ،دیدگاههای مختلفی وجود دارد .نقش متفاوت مردان و زنان منجربه
کاربرد متفاوت زبـان در بـین آنهـا مـیشـود .هرچنـد در جوامع امروزی ،مردان و زنان بهطور مشترک در بیشتر
فعالیتهای اجتماعی شرکت دارند ،امـا بـهنظر میرسد در برخی از زمینهها زنان و در برخی دیگر مردان نقش فعالتری
دارند .این امر سـبب پیدایش تفاوتهای زبانی معین میان این دو گروه میشـود (هلمز.)21-1 :1986، 27
ادعای دیگری که برای تبیین تفاوت رفتار زبانی زنان و مردان مطرح است بر این اساس است که بهترین راه شناخت
سازمان اجتماعی ،تلقی آن بهعنوان مجموعه ای سلسله مراتبی از روابط قدرت است .در این دیدگاه رفتار زبانی در
جامعه بازتابکنندهی روابط قدرت میباشد .لیکاف )1975( 28بر این ادعا که مردان غالب و زنان فاقد قدرت ،صحه
میگذارد (وارداف.)519 :1393 ،
از نظر لیکاف ( )52-54 :1975گفتار زنان و مردان تفاوتهایی دارند؛ برخی از مشخصات گفتار زنان ازنظر لیکاف
عبارتند از:
29
 )1کاربرد فراوان تردیدنماها ؛ تردیدنماها حس تردید و درنگ گوینده را بیان میکنند .در زبان فارسی واژههایی
ازقبیل :میدونی ،خب ،شاید و  ...ازجملهی تردیدنماها هستند.
30
 )2کاربرد فرمهای مؤدبانهی زبان و پرهیز از کاربرد واژههای زشت(دشواژهها ).
 )3استفاده از قیدهای تشدیدکننده 31در زبان مانند «خیلی».
 )4استفاده از صفات تهی 32مانند «دوست داشتنی»؛ این صفات بهایندلیل تهی نامیده میشوند که باوجوداینکه
مانند بقیهی صفات ،اسم را توصیف میکنند ،برای آنها نمیتوان معنای صریح و دقیقی تعریف کرد.
 )5کاربرد بیشتر نقلقول مستقیم؛
 )6زنان دارای واژگان ویژهی خود هستند که مردان از بهکار بردن آنها خودداری میکنند .در زبان فارسی واژههایی
مانند :اِوا خواهر ،اِوا خاک عالم ،خدا مرگم بده و . ...
 )7زنان از کاربرد زبان خشن یا مردانه خودداری میکنند .در زبان زنان بیان عواطف و احساسات بیشتر از زبان مردان
است.
 )8استفاده از گفتار غیرمستقیم برای درخواست.
مثنوی مولوی و بازنویسی:
مثنوی مولوی به سـبب سـاختار داسـتانیاش ،همـواره مـورد توجـه بـوده اسـت .مثنوی مولوی ،یکی از آثار حوزه
ادبیات تعلیمی است که با پیام های خاص اخالقی ،انسان را به سوی کمال و مدارج عالی رهنمون میسازد .با بازنویسی
مناسب و متناسب با ظرفیت گروههای سنی مختلف از جمله نوجوانان ،میتوان آنها را با مفاهیم تربیتی آشنا کرد .روش
ساده کردن متون (بازنویسی) در زمان خود برای در دسترس قرار دادن متون کهن فارسی به نوسوادان و کم سوادان
گامی مثبت تلقی میشود (نجفی بهزادی و دیگران.)63 :1394 ،
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در بازنویسی داستانهای کهن عالوه بر ساده شدن زبان ،داستانها در قالب و ساختار جدیدی ارائه میشوند (پایور،

 .)7 :1380داستانهای مثنوی اغلب از قصههای تو در تو تشکیل شدهاند .قصه اصلی همچنان در میان است که حکایت
تازهای آغاز می شود .میان اپیزودهای میانی پیوستگی وجود ندارد و گاهی طوالنی شدن قصههای فرعی باعث فراموش
شدن روایت اصلی میشود .ذهن سیال مولوی و اندیشه مواج او در طول حکایتها ،سر رشته سخن را از اختیارش
خارج میسازد .بنابراین خوانش قصه های تو در تو و فهم اندیشه سیال موالنا برای گروه سنی نوجوان چندان ساده
نیست .پس مناسب است داستانهای مثنوی به صورت اپیزودهای مستقلی بازسازی شوند تا خواننده میان حکایتهای
تو در توی مثنوی سرگردان نباشد (نجفی بهزاد و دیگران .)64 :1394 ،در پژوهش حاضر با توجه به داستانهای تو در تو
در متن اصلی داستان طوطی و بازرگان ،قصههای جنبی در نظر گرفته نشده است.
-3تجزیه و تحلیل دادهها
همانطورکه در مقدمه مقاله اشاره شد  ،داستان طوطی و بازرگان در مثنوی مولوی و بازنویسی این داستان توسط چهار
نویسنده مرد و چهار نویسنده زن بررسی شده است .ابتدا تمام افعال موجود در متـون اسـتخراج و فرایندهای بهکاررفته
در هریک از آنها مشخص و انواع فرایندها ،براساس طبقهبندی هلیدی ،گروهبندی شدهاند.
بررسی فرایندهای موجود در داستان طوطی و بازرگان در مثنوی معنوی ،سرودهی مولوی و بازنویسیهای
داستان:
هـــر غـــالم و کـــنـــیـــزک را ز جـــود

گ فت(کالمی) بهر تو چه آرم( مادی) گوی(کالمی) زود
(مولوی.)72 :1390 ،

هــریــک از وی مــرادی خــواســــت کــرد(کــالمــی)

جــمــلــه را وعــده داد(کــالمــی) آن نــیــک مــرد
(همان.)72 :

گفــت(کالمی) طوطی را چــه خواهی(ذهنی) ارمغــان

کــه آرمــت(مــادی) از خــطــهی هــنــدوســــتــان
(همان.)72 :

در این بیت فعلی که فرایند را نشان میدهد ،محذوف است:
ای جفــای تو ز دولــت خوب تر(اســــت ،رابطــهای)

و انتقام تو ز جان محبوبتر(اســت ،رابطهای)(همان.)73:

نــار تو این اســــت(رابطــهای) نورت چون بود(رابطــهای)

ماتم این(است ،رابطهای) تا خود که سورت چون بود(رابطهای)

چون که تا اقصــــای ه ندوســـ تان رســـ ید( مادی)

(همان.)73:
در بیــابــان طو طی چنــدی بــدیــد(ذ ه نی)( همــان)74:

جــانهــا در اصــــل خود عیســـی دم اســــت(رابطــهای)

یک دمش رحم ا ست(رابطهای) و دیگر مرهم ا ست(رابطهای)

صــــ بر بــاشــــد(را بطــهای) مشــــتهــای ز یرکــان

(همان.)74:
هســــت(رابطــهای) حلوا آرزوی کودکــان(همــان)74:

روزی روزگاری ،در شهری بازرگانی بود(وجودی) که مال و ثروت زیادی داشت(رابطهای) .خانهی بازرگان بزرگ
بود(رابطهای) و چندین خدمتکار در آن کار میکردند(مادی) .عالوه بر اینها بازرگان یک طوطی زیبا هم
داشت(رابطهای) .طوطی پرهای سبز و سرخ داشت(رابطهای) و خیلی خوب و شیرین حرف میزد(کالمی)(فتاحی،
 .)4 :1396وقتی بازرگان به خانه میآمد(مادی) ،کنار قفس طوطیاش مینشست(رفتاری) و با او حرف میزد(کالمی).
او از حرف زدن طوطی خیلی خوشش میآمد(ذهنی)(همان.)4 :
یکی بود(وجودی) و یکی نبود(وجودی) زیر گنبد کبود جز خدای مهربون دیگه هیچکس نبود(وجودی) اون
زمونای قدیم توی شهری باصفا تاجری خونهای داشت(رابطهای) جایی خوش آب و هوا تاجر قصهی ما کار و بارش
بد نبود(رابطهای) آخه تو کاسبی حقه را بلد نبود(ذهنی) مردی صاف و ساده بود(رابطهای)(مردانی.)1 :1397 ،
یک روز تاجر ما گفت(کالمی) میخواد(ذهنی) بره(مادی) سفر .که باید رد بشه(مادی) از راهی دور و پر خطر به
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سوی دیار هند .بار و بندیلشو بست(مادی) تو دل همسر اون غم این سفر نشست(ذهنی)(همان.)3 :

بازرگان از طوطی پرسید(کالمی) چه سوغاتی از هند برایت بیاورم(مادی) طوطی گفت(کالمی) اگر در هند به
طوطیان رسیدی(مادی) حال و روز مرا برای آنها بگو(کالمی) .بگو(کالمی) که من مشتاق دیدار شما
هستم(ذهنی)(مهری.)80 :1396،
چرا گفتم(کالمی) و این بیچاره را کشتم(مادی) .زبان در دهان مثل سنگ و آهن است(رابطهای) .سنگ و آهن را
بیهوده بر هم نزن(مادی) که از دهان آتش بیرون میپرد(مادی) .جهان تاریک است(رابطهای) مثل پنبه زار ،چرا در پنبه
زار آتش میاندازی(مادی)(همان.)82:
در زمانهای قدیم ،بازرگانی ثروتمند یک طوطی سخنگو و زیبا داشت(رابطهای) .بازرگان این طوطی را در قفس
زندانی کرده بود(مادی) و هر وقت که میخواست(ذهنی) با او حرف میزد(کالمی) .روزی بازرگان تصمیم
گرفت(ذهنی) که برای سفری به هندوستان برود(مادی)(بشیری.)35 :1392 ،
بازرگان از آنجا رفت(مادی) ،کارهای تجاری خود را در هند به انجام رساند(مادی) و به سوی خانه و کاشانهی
خود حرکت کرد(مادی)(همان.)37 :
اما بازرگان که هنوز از اتفاق افتاده ،ناراحت بود(ذهنی) ،نمیخواست(ذهنی) سخنی به زبان بیاورد(کالمی) .طوطی
که متوجه ناراحتی بازرگان شده بود(ذهنی) ،از او تقاضا کرد(کالمی) که هرآنچه دیده(ذهنی) و شنیده است(ذهنی)،
برای او بیان کند(کالمی)(همان.)37 :
ناگهان یکی از طوطی ها لرزید(مادی) و بر زمین افتاد(مادی) .بازرگان از رساندن پیام پشیمان شد(ذهنی) و با
ناراحتی به راهش ادامه داد(مادی) .مدتی در هندوستان ماند(وجودی) ،کار تجارت را که تمام کرد(مادی) ،به شهر خود
بازگشت(مادی) و به هریک از غالمان و کنیزها هدیههایی را که سفارش کرده بودند(کالمی) ،داد(مادی)(همایی.)1389 ،
بازرگان طوطی شیرین سخنش را درون قفس طالیی بزرگی میگذاشت (مادی) و هر روز همراه خودش به حجره
میبرد(مادی) .روزی از روزها بازرگان به طوطی گفت(کالمی) ای طوطی عزیز میخواهم(ذهنی) به سرزمین هندوستان
سفر کنم(مادی) چه دوست داری(ذهنی) از این سفر برایت سوغات بیاورم(مادی)(چاوشی.)1 :1389 ،
بازرگان بعد از خداحافظی از دوستان و طوطی به سوی هندوستان حرکت میکند(مادی) و قبل از بارگشت به شهرش
به سوی جنگلی که در نزدیکی شهر دهلی است میرود(مادی)(همان.)4 :
روزی از روزها مرد بازرگان خواست(ذهنی) به سفر برود(مادی) .او قصد داشت(ذهنی) برای تجارت به کشور
هندوستان سفر کند(مادی) .مرد بازرگان از خانواده و خدمتگزارهایش پرسید(کالمی) که دوست دارند(ذهنی) برای
سوغاتی چه چیزی برایشان بیاورد(مادی)(.علیزاده لوشابی.)54 :1393 ،
سالم و پیغام من را به دوستانم رساندی(کالمی) .مرد بازرگان با ناراحتی گفت(کالمی) بله ،پیغام تو را به دوستانت
رساندم(کالمی) ،اما کاش این کار را نکرده بودم(مادی) .از این کارم خیلی پشیمان شدم(ذهنی) .طوطی پرسید(کالمی)
چرا از کارت پشیمان شدی(ذهنی) مگر چه اتفاقی افتاد(مادی)(همان.)59:
مرد بازرگان رفت(مادی) و رفت(مادی) از کوه و دشت گذشت(مادی) تا به هندوستان رسید(مادی) .هرچه
داشت(رابطهای) به سود فروخت(مادی) و هرچه خواست(ذهنی) به قیمت خرید(مادی)(فوالدوند.)14 :1382 ،
تحفه و سوغات فراوان در بار بست(مادی) و وقت برگشت یاد خواهش و سفارش طوطی افتاد(ذهنی) .بار و بنه
وانهاد(مادی) و رو به راه جنگل نهاد(مادی) .وقتی رسید(مادی) ،ساعتی مات و مبهوت تماشا میکرد(رفتاری) که تا
آن روز ،جایی به آن زیبایی ندیده بود(ذهنی)(همان)17 :
جدول  .1فراوانی و درصد فرایندهای داستان طوطی و بازرگان سرودهی مولوی
نوع فرایند

فراوانی

درصد

مادی
رابطهای

127
131

30%/52
31%/14

تأثیر جنسیت بر استفاده از افعال در بازنویسی داستان طوطی و بازرگان مولوی از منظر دستور نقشگرای 1415 / ...
ذهنی
رفتاری
کالمی
وجودی
جمع کل

56
14
69
19
416

13%/46
3%/36
16%/58
4%/56
100%

جدول .2فراوانی و درصد فرایندهای بازنویسی داستان طوطی و بازرگان ،نوشتهی حسین فتاحی
نوع فرایند

فراوانی

درصد

مادی
رابطهای
ذهنی
رفتاری
کالمی
وجودی
جمع کل

86
22
25
12
50
6
201

%42/78
10%/94
12%/43
5%/97
24%/87
2%/98
100%

جدول .3فراوانی و درصد فرایندهای بازنویسی داستان طوطی و بازرگان ،نوشتهی مهدی مردانی
نوع فرایند

فراوانی

درصد

مادی

48

44%/85

رابطهای

14

13%/08

ذهنی

11

10%/28

رفتاری

3

2%/80

کالمی

26

24%/29

وجودی

5

4%/67

جمع کل

107

100%

جدول .4فراوانی و درصد فرایندهای بازنویسی داستان طوطی و بازرگان ،نوشتهی مجید مهری
نوع فرایند

فراوانی

درصد

مادی

47

37%/3

رابطهای

24

19%

ذهنی

12

9%/5

رفتاری

5

3%/6

کالمی

34

26%/9

وجودی

4

3%/1

جمع کل

126

100%

جدول .5فراوانی و درصد فرایندهای بازنویسی داستان طوطی و بازرگان ،نوشتهی علیاصغر بشیری
نوع فرایند

فراوانی

درصد

مادی

52

34%/2

رابطهای

11

7%/2

ذهنی

28

18%/4

رفتاری

7

4%/6

کالمی

50

32%/8

وجودی

4

2%/6

جمع کل

152

100%
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جدول .6فراوانی و درصد فرایندهای بازنویسی داستان طوطی و بازرگان ،نوشتهی رقیه همایی
نوع فرایند

فراوانی

درصد

مادی

32

38%/09

رابطهای

8

9%/52

ذهنی

11

13%/09

رفتاری

3

3%/57

کالمی

26

30%/95

وجودی

4

4%/76

جمع کل

84

100%

جدول .7فراوانی و درصد فرایندهای بازنویسی داستان طوطی و بازرگان ،نوشتهی زهرا چاوشی
نوع فرایند

فراوانی

درصد

مادی

44

44%/44

رابطهای

11

11%/11

ذهنی

9

9%/09

رفتاری

8

8%/08

کالمی

24

24%/24

وجودی

3

3%/03

جمع کل

99

100%

جدول .8فراوانی و درصد فرایندهای بازنویسی داستان طوطی و بازرگان ،نوشتهی مرجان فوالدوند
نوع فرایند

فراوانی

درصد

مادی

87

33%/85

رابطهای

42

16%/34

ذهنی

28

10%/89

رفتاری

20

7%/78

کالمی

65

25%/29

وجودی

15

5%/83

جمع کل

257

100%

جدول  .9فراوانی و درصد فرایندهای بازنویسی داستان طوطی و بازرگان ،نوشتهی زینب علی زاده لوشابی
نوع فرایند

فراوانی

درصد

مادی
رابطهای
ذهنی
رفتاری
کالمی
وجودی
جمع کل

62
17
21
11
37
2
150

41%/3
11%/33
14%
7%/33
24%/6
1%/33
100%

همانطورکه در جدول ( )1نشان داده شده است ،پربسامدترین فرایند در متن اصلی داستان طوطی و بازرگان،
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فرایند رابطهای است .بسامد باالی فرایند رابطهای ،طبق دیدگاه هلیدی ،از ویژگیهای متونی است که دارای جنبههای
روایتی هستند(هلیدی و متیسون .)174 : 1985 ،استفاده فراوان از فرایند رابطهای ،نشان میدهد که توصیف و شناسایی
فضای داستان به خوبی برای مخاطب انجام شده است؛ و ویژگیهای موقعیتها به خوبی به شرکتکنندگان در فرایندها
نسبت داده شدهاند .دومین فرایند پربسامد در متن اصلی داستان ،فرایند مادی است .از آنجاکه هدف اصلی مولوی در
داستان طوطی و بازرگان ،تعلیم و تربیت است ،با استفاده از فرایند مادی ،متن داستان را برای مخاطب و خواننده
ملموستر و قابلدرکتر کرده است .همانطورکه هلیدی باور داشته است ،یکی از ویژگیهای متون آموزشی و بیان
کننده دستورالعمل ،استفاده فراوان از فرایند مادی است (هلیدی و متیسون.)174 : 1985 ،
هم زنان و هم مردان ،در بازنویسی داستان طوطی و بازرگان ،از فرایند مادی بیش از سایر فرایندها استفاده کردهاند؛
درحالیکه در متن اصلی داستان طوطی و بازرگان سرودهی مولوی ،فرایند مادی دومین فرایند پربسامد( )30%/52است.
استفاده فراوان از فرایند مادی دیدگاه واقعگرایانه نویسندگان را نشان میدهد؛ چون نویسندگان برای انگارهسازی جهان
بیرون با استفاده از ابزار فرانقش تجربی یعنی نظام گذرایی دست به انتخاب و استفاده بیشتر از فرایند مادی زدهاند.
ازآنجاکه فرایند مادی ،بیشتر برای انتقال مفاهیم کنشی و عینی کاربرد دارد ،این نتیجهگیری موجه بهنظر میرسد(آقاگلزاده
و دیگران.)1390 ،

در بازنویسی های انجام شده توسط زنان و مردان ،فرایند کالمی ،دومین فرایند پربسامد است .درحالیکه در متن
اصلی داستان طوطی و بازرگان سرودهی مولوی ،فرایند کالمی ،سومین فرایند پربسامد است.
 .4نتیجهگیری
نتایج عبارتند از:
 -1در بازنویسی های بررسی شده در این پژوهش ،تفاوت قابل توجه بین میزان و نوع کاربرد فرایندها توسط
مردان و زنان مشاهده نشد.
 -2هم زنان و هم مردان ،در بازنویسی داستان طوطی و بازرگان ،از فرایند مادی بیش از سایر فرایندها استفاده
کردهاند.
- -3در بازنویسیهای انجام شده ،فرایند کالمی ،دومین فرایند پربسامد است.
 -4در متن اصلی داستان طوطی و بازرگان مولوی و در تمام بازنویسیهای بررسی شده در این پژوهش،
فرایندهای وجودی و رفتاری دارای پایینترین بسامد هستند.
 -5برخالف متن اصلی داستان طوطی و بازرگان مولوی که فرایند رابطهای پربسامدترین فرایند است ،در
بازنویسیهای انجام شده فرایند رابطهای اولین و یا دومین فرایند پربسامد نیست.
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