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 چکیده:
های گوناگون دانش قرار زبان و جنسیت از موضوعاتی است که امروزه مورد توجه پژوهشگران شاخه

شناسی است که امکان این بررسی های زباننقشی هلیدی، یکی از نظریه -گرفته است. دستور سیستمی
تحلیلی سعی شده است  -این پژوهش با استفاده از این نظریه و به روش توصیفی سازد. دررا فراهم می

های داستان طوطی و بازرگان مثنوی به لحاظ افعال جنسیتی  مورد بررسی قرار گیرد.  نتایج بازنویسی
های مردان و زنان از این داستان تفاوت مشهودی در به دست آمده حاکی از آن است که در بازنویسی

رد افعال به نظر نیامد و در هر دو دسته بازنویسی، فرایندهای مادی و کالمی به ترتیب، بیشترین کارب
 بسامد را دارند.

 
 مند. زبان جنسیت، بازنویسی، مثنوی، داستان طوطی و بازگان، دستور نقشگرای نظام :هاکلیدواژه

 
  مقدمه. 1
دهد، ی که انجام میهاینویسنده با انتخاب ی است.آثار ادب ی و تحلیلبررس، گرادستور نقش یکی از کارکردهای 

سه  یگرا، زبان دارادر دستور نقش .(22: 2004)سیمپسون، خواهد، هدایت کند تواند خواننده را به سویی که میمی
 یهکنندی بازنمایتواند یوقوع فرآیندها م کند.بینی فرد را بازنمایی میفرانقش اندیشگانی، اندیشه و جهان فرانقش است.

  .بیرون باشد ینسبت به دنیا یاطرافش، به رویدادها و تفکر و ینگاه نویسنده به دنیا
کار رفته در فرایندهای به بـه بررسی ایو استفاده از منابع کتابخانه یآمار -این مقاله در نظر دارد با روش تحلیلی    

براساس مفاهیم مطرح در فرانقش  های انجام شده از داستان طوطی و بازرگان مولوی توسط مردان و زنان بازنویسی
  بپردازد. اندیشگانی و نظام گذرایی 

 :است ریز یهابه پرسش ییپاسخگو یمقاله درپ نیا ،اساس نیبر ا
های آن، توسط نویسندگان نها در داستان طوطی و بازرگان مولوی و بازنویسیمیزان کاربرد  فرایندها و بسامد آ -1

 مرد و زن چگونه است؟
چه تفاوتی در نوع و بسامد فرایندهای مورد استفاده توسط مولوی و نویسندگان دیگر که داستان را بازنویسی  -2

 کردند، وجود دارد؟
 از فرایندها وجود دارد؟چه تفاوتی میان نویسندگان مرد و زن در استفاده  -3
 

  پژوهش نهیشیپ. 2
. توالن نیز دستور (25: 1396)فاولر، است ادبیات  همطالع ، الگوی مناسبی برایگرانقش دستور معتقد است که فاولرراجر 
(. 195: 1393)توالن، ی کاربرد دارد تحلیل متون ادب که در داندیمو کارآمد  معنامحور یدستورها از را یهلید یگرانقش
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مند هلیدی و های خارجی انجام شده در حوزه تحلیل متون ادبی با استفاده از دستور نقشگرای نظامبرخی پژوهش    
  فرانقش اندیشگانی:

که  3اثر ویلیام گلدینگ« 2وراث»های بدوی داستان شخصیتهایی از گفتار یکی از به بیان نمونه( 1971) 1هلیدی    
ناتوانی این  یدهندهگفتار این فرد نشانگوید که پردازد و میشود، میدرستی متوجه نمیروابط علت و معلولی را به

کند و به این است. هلیدی ازطریق فرانقش اندیشگانی، گفتار این فرد را تحلیل می تجربه کردن جهان بیرون فرد در
  رست محیط اطرافش، عاجز است.بدوی از درک د رسد که این شخصیتنتیجه می

، از نظام گذرایی و بررسی فرایندها 6ی سیلویا پالتنوشته« 5طنین زنگ»( در تحلیل متنی از رمان 1982)  4برتون    
گری ندارد.استفاده کرد. او با تحلیل فرایندها  به این  نتیجه رسید که شخصیت اول داستان، منفعل است و نقش کنش

مند هلیدی و از منظر فرانقش اندیشگانی، شعری از لس گرای نظامدستور نقش در چارچوب( 9198) 7رقیه حسن  
 ی است و فرایندیند مادافر وتحلیل قرار داده است. پربسامدترین فرایند در این شعر،مورد تجزیهرا  8موری

 یو جـدای یتنهـایاین شعر، کاررفته در کالمی در این شعر استفاده نشده است. حسن ازطریق تحلیل فرایندهای به
    داند.را مشهود می پیرمرد از مردم

مند هلیدی های ایرانی انجام شده در حوزه تحلیل متون ادبی با استفاده از دستور نقشگرای نظامبرخی از پژوهش      
  و رابطه آن با جنسیت:

سیمین بهبهانی، فروغ ها در اشعار نش واژهجنسیت و گزی ی میاننامه خود، به رابطه( در پایان1390رضایی)      
مند هلیدی و فرانقش اندیشگانی پرداخته است. گرای نظامزاد، سهراب سپهری و احمد شاملو، از منظر دستور نقشفرخ

  ای در استفاده از فرایندها ندارند.توجهرسد که زنان و مردان تفاوت قابلاو در پایان به این نتیجه می
، به «سازگانی یگـراشناسی نقشزبان یبر مبنا یسروده مولو «نامه نی»بررسی و تحلیل » یمقاله( در 1391لو )نبی    

های بررسی شعر نی نامه از مثنوی مولوی براساس فرانقش اندیشگانی پرداخته است و فرایندها، مشارکان و افزوده
  ای بیشترین بسامد را داشته است.رابطهای را مشخص کرده است. در میان فرایندها، فرایند حاشیه

جزئیات در داستان براساس دستور  یبه نقش جنسیت نویسنده در ارائه ینگاه»( در مقاله 1395رضویان و احمدی )    
ای های حاشیهای میزان افزودهگرای هلیدی و فرانقش اندیشگانی به بررسی مقابله، در چارچوب دستور نقش«گرانقش

ی جعفر مدرسی صادقی نوشته« همانطورکه بود»ی سیمین دانشور و داستان نوشته« ی شکستهتیله»تان در دو داس
استفاده  یکمتر یهااز افزوده یبه مدرس صادق ها مشخص شد که دانشور نسبتوتحلیل دادهپس از تجزیهپردازند. می

 .کاررفته در آثار او بیشتر استبه یهاتنوع افزوده یکرده است، ول
  

  تحقیق یچارچوب نظر. 3
  مند هلیدیگرای نظامدستور نقش 3-1

است که توسط مایکل   9مندگرای نظامگرا، دستور نقششناسی نقشیکی از بهترین الگوها برای تحلیل گفتمان در زبان 
دسـتور بصورت گرا مطرح اسـت. زبـان در ایـن هلیدی مطرح شد. سیستم از مفاهیمی بنیادی است که در دستور نقش

  .(xxvii: 1985)هلیدی، شود.شود که با صورت همراه میسیستمی از معناها درنظر گرفته می
ی جدا، ولی درارتباط باهم ازنظر معنایی دارای سه الیه است و بند 10مند، بندگرای نظاممطالعه در دستور نقش دواح

 فرانقش بین-2 (فرانقش اندیشگانی )تجربی -1عبارتند از:  ی معناییشوند؛ این سه الیهنامیده می 11فرانقش کهاست 
 (.34: 1994)هلیدی، فرانقش متنی-3فردی 

         

  یفرانقش اندیشگان 3-1-1
 بیانکند و آن را بندی میبه مفهوم تبدیل کرده، مقوله جهان درون و بیرون فرد را از یتجربه ،فرانقش اندیشگانی

-170: 2004)هلیدی و متیسن، کند. های جهان را در قالب شش فرایند، بازنمایی می، تجربهفرانقش اندیشگانی کند.می
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شرایط و چگونگی انجام فرایند -3(، 13هاشرکت کننده) مشارکان-2، 12خود فرایند-1: عناصر هر فرایند عبارتند از .(171
  .(89: 2004،  15)تامسون (14ایهای حاشیه)افزوده

 

  انواع فرایندها
فرایند رفتاری و هستند. فرایندهای فرعی شامل  ایرابطه فرایندذهنی و  فرایندمادی، فرایند  فرایندهای اصلی شامل

ی مرز میان فرایندهادر  هستند. فرایندهای فرعی د کالمی و فرایند وجودی دستور نقشگرای دستور نقشگرای فراین
  .(171-170: 2004)هلیدی و متیسن،  اصلی هستند

  
 16یند مادیفرا

ی مثل: آمدن، رفتن، رخ دادن، نوشتن، تکان افعال اعمال و کارهای فیزیکی و دارای کنش هستند.، یماد یفرایندها    
   .(190-179: 2004)هلیدی و متیسن، کننددادن و ... فرایندهای مادی را بازنمایی می

 

  17یفرایند ذهنـ
ما از  به تجربـه یماد یفرایندها ولیهستند،  مرتبطخودمان  یخودآگاه دنیایما از  یاتبـه تجرب یذهنـ یفرایندهـا

، اتادراک ی، مواردی همچون احساسات،ذهن یفرایندها .(197: 2004 سن،یو مت یدیهل) هستند مرتبطبیرون  جهان
درک کـردن،  خوشحال شدن، فکـر کـردن،ی مثل: افعـال .گیرندرا دربر می یذهن یهاو واکنش ، تفکراتشـناخت

 .(210)همان: کنند را بیان می یفرایند ذهنـ خواستن، دوسـت داشـتن، تـصمیم گـرفتن، ترسـیدن و... فهمیدن، شناختن، 
 ج   

    18یافرایند رابطه
پردازد و ارتباط میان دو پدیده یا دو چیز را با یکدیگر، نشان ها میی، به شناسایی یا توصیف پدیدهافرایند رابطه

، نظر رسیدنهب ،شدن، بودن، تبدیل شدن شود. افعالی مثل:ی، معمواًل با افعال ربطی نشان داده میافرایند رابطه دهد.می
 .(228-210: 2004 سن،یو مت یدیهل) کنندای را بیان میشبیه بودن و .... فرایند رابطه

 

  19یرفتار فرایند
 یرفتارها ی،فرایند رفتار قـرار دارد. یو ذهن یماد یفرایندهای، فرایندی فرعی است که در مرز میان فرایند رفتار

نفس کشیدن، نگـاه کردن، گریه  مثل: یافعال (.248: 2004، سنیو مت یدیهل) کندرا بیان می انسان یشناختو روان یجسمان
  دهند.ری را نشان میفرایند رفتا و ... لبخند زدن، آواز خواندن ،کردن، نشستن

 

  20یفرایند کالم
 فرایندی فرعی است که در مرز میان ی،فرایند کالمکند. )بیانی(، مفهوم گفتن را بیان میی فرایند کالمی طورکلهب

گزارش  حرف زدن،صحبت کردن،  ،پرسیدن، دستور دادنگفتن،  مثل: یقرار دارد. افعـال یاو رابطه یذهن یفرایندها
 . (256-252: 2004، سنیو مت یدیهل)کنند یبیان مرا  یدادن و ... فرایند کالم

 

  21یفراینـد وجـود
 ی،فراینـد وجـود. (256: 2004، سنیو مت یدیهل)شود ی بیان میفراینـد وجـود یوسیلهبودن یا وجود داشتن چیزی، به

بودن )در معنای وجود  مثل: یقرار دارد. افعال ی،او رابطه یماد یفرایندهـا فرایندی فرعی است که در مرز میان
 .کنندیبیان می را ظاهر شـدن، آویزان بودن و ... فراینـد وجـود ،ماندن یوجود داشتن، باقداشتن(، 

 

  22شناسی اجتماعیزبان
 یشناسوجود دارند. در زبان یمختلف یزبان یهامطالعه زبان در بافت جامعه است. در جامعه، گونه ،یاجتماع یشناسزبان
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)کوتس، شودیم یبررس شورانیگو یو ... بر رفتار زبان یطبقه اجتماع ت،یسن، جنس لیاز قب ییرهایمتغ ریتاث یاجتماع

4:1986). 
 

 جنسیت
که طورییک پدیده اجتماعی است. به 24جنسیت کهشود درحالیتا حدود زیادی، زیستی تشخیص داده می 23جنس
کند بلکه اعمال و رفتار اوست که جنسیت او های فرد، جنسیت او را مشخص نمیگوید، ویژگیمی (1997) 25وداک

های علوم اجتماعی، تاکید در مباحث اجتماعی زبان، مانند بسیاری از پژوهش .(315: 2006،  26وارداف)کندرا تعیین می
شناختی ی زیستکه جنس جنبهفرهنگی درحالی-ای است اجتماعیبیشتر بر جنسیت است تا جنس. زیرا جنسیت مقوله

  (.199: 1390)مدرسی،  و اندامی دارد
نقش متفاوت مردان و زنان منجربه  های مختلفی وجود دارد.دگاهدر رفتار زبانی زنان و مردان، دی تفاوت درباره      

در بیشتر  کطور مشتر، مردان و زنان بهیشـود. هرچنـد در جوامع امروزهـا مـیکاربرد متفاوت زبـان در بـین آن
 یتران نقش فعالها زنان و در برخی دیگر مردرسد در برخی از زمینهینظر مامـا بـه ،اجتماعی شرکت دارند یهافعالیت

  .(21-1: 1986، 27)هلمز شـودیزبانی معین میان این دو گروه م یهادارند. این امر سـبب پیدایش تفاوت
ادعای دیگری که برای تبیین تفاوت رفتار زبانی زنان و مردان مطرح است بر این اساس است که بهترین راه شناخت     

ای سلسله مراتبی از روابط قدرت است. در این دیدگاه رفتار زبانی در هعنوان مجموعسازمان اجتماعی، تلقی آن به
( بر این ادعا که مردان غالب و زنان فاقد قدرت، صحه 1975) 28باشد. لیکافی روابط قدرت میکنندهجامعه بازتاب

  (.519: 1393)وارداف،  گذاردمی
هایی دارند؛ برخی از مشخصات گفتار زنان ازنظر لیکاف گفتار زنان و مردان تفاوت (54-52: 1975)از نظر لیکاف     

  عبارتند از:
هایی واژه یدر زبان فارسکنند. بیان می را ندهیو درنگ گو دیحس ترد دنماهایترد؛  29کاربرد فراوان تردیدنماها (1

 هستند. دنماهایتردی ازجملهو ...  دیخب، شا ی،دونیم ازقبیل:
 (.30هاهای زشت)دشواژهی زبان و پرهیز از کاربرد واژههای مؤدبانهکاربرد فرم( 2
 «.خیلی»در زبان مانند  31استفاده از قیدهای تشدیدکننده( 3
اینکه شوند که باوجوددلیل تهی نامیده میاین؛ این صفات به«دوست داشتنی»مانند   32استفاده از صفات تهی( 4

  توان معنای صریح و دقیقی تعریف کرد.ها نمیکنند، برای آنرا توصیف می ی صفات، اسممانند بقیه
  ؛میقول مستقنقلکاربرد بیشتر  (5   
هایی واژه یدر زبان فارسکنند. ها خودداری میکار بردن آنی خود هستند که مردان از بهزنان دارای واژگان ویژه( 6   

  مرگم بده و ... .مانند: اِوا خواهر، اِوا خاک عالم، خدا 
کنند. در زبان زنان بیان عواطف و احساسات بیشتر از زبان مردان زنان از کاربرد زبان خشن یا مردانه خودداری می( 7  

   است.
  استفاده از گفتار غیرمستقیم برای درخواست.( 8
 

  مثنوی مولوی و بازنویسی:
مثنوی مولوی، یکی از آثار حوزه  .مـورد توجـه بـوده اسـتاش، همـواره یبه سـبب سـاختار داسـتان ی مولویمثنو

با بازنویسی  .سازدهای خاص اخالقی، انسان را به سوی کمال و مدارج عالی رهنمون میادبیات تعلیمی است که با پیام
شنا کرد. روش توان آنها را با مفاهیم تربیتی آ، میانهای سنی مختلف از جمله نوجوانهمناسب و متناسب با ظرفیت گرو

ساده کردن متون )بازنویسی( در زمان خود برای در دسترس قرار دادن متون کهن فارسی به نوسوادان و کم سوادان 
  .(63: 1394و دیگران،  نجفی بهزادی)شود می گامی مثبت تلقی
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)پایور،  شونددی ارائه میها در قالب و ساختار جدیعالوه بر ساده شدن زبان، داستانهای کهن داستانبازنویسی  در    

اند. قصه اصلی همچنان در میان است که حکایت های تو در تو تشکیل شدههای مثنوی اغلب از قصهداستان. (7: 1380
های فرعی باعث فراموش شود. میان اپیزودهای میانی پیوستگی وجود ندارد و گاهی طوالنی شدن قصهای آغاز میتازه

ها، سر رشته سخن را از اختیارش ذهن سیال مولوی و اندیشه مواج او در طول حکایتشود. شدن روایت اصلی می
های تو در تو و فهم اندیشه سیال موالنا برای گروه سنی نوجوان چندان ساده سازد. بنابراین خوانش قصهخارج می

های واننده میان حکایتهای مثنوی به صورت اپیزودهای مستقلی بازسازی شوند تا خنیست. پس مناسب است داستان
های تو در تو در پژوهش حاضر با توجه به داستان   (.64: 1394)نجفی بهزاد و دیگران،  تو در توی مثنوی سرگردان نباشد

 های جنبی در نظر گرفته نشده است.در متن اصلی داستان طوطی و بازرگان، قصه
 

  هاتجزیه و تحلیل داده-3
، داستان طوطی و بازرگان در مثنوی مولوی و بازنویسی این داستان توسط چهار اشاره شدهمانطورکه در مقدمه مقاله 

کاررفته و فرایندهای به ابتدا تمام افعال موجود در متـون اسـتخراج نویسنده مرد و چهار نویسنده زن بررسی شده است.
 اند.بندی شدهبندی هلیدی، گروهدر هریک از آنها مشخص و انواع فرایندها، براساس طبقه

های ی مولوی و بازنویسیبررسی فرایندهای موجود در داستان طوطی و بازرگان در مثنوی معنوی، سروده     
 داستان:

ـــود     ـــزک را ز ج ـــی ـــن ـــالم و ک ـــر غ  ه

 

فت  چه گ مادی( آرم)کالمی( بهر تو   )کالمی( زودگوی)

 

 (.72: 1390)مولوی، 
ــــت کــردهــریــک از وی  مــرادی   )کــالمــی(خــواس

 

ــه را      ــردوعــده دادجــمــل ــک م ــی ــی( آن ن  )کــالم

 

 (. 72)همان: 
 )ذهنی( ارمغــانخواهی)کالمی( طوطی را چــه گفــت

 

ــه   ــتک ــهآرم ــط ــادی( از خ ــان)م ــدوســــت ــن  ی ه

 

  (.72)همان: 
 دهد، محذوف است: در این بیت فعلی که فرایند را نشان می   

ــــت، رابطــهای جفــای تو ز دولــت خوب  ای(تر)اس

 

 (.73)همان:ای(تر)اســت، رابطهو انتقام تو ز جان محبوب  

 

ــــتنــار تو این   ای()رابطــهبودای( نورت چون )رابطــهاس

 

 ای()رابطهبودای( تا خود که سورت چون ماتم این)است، رابطه 

 

 (.73)همان:                                                                                                                                                     
تان  ـــ ندوس تا اقصــــای ه که  یدچون  ـــ مادی(رس ( 

 

چنــدی   طوطی  ــان  ــاب بی ــدیــددر  نی(ب ه همــان:)ذ (74) 
 

ــــل خود عیســـی دم جــان ــــتهــا در اص  ای()رابطــهاس

 

ستیک دمش رحم   ست ای( و دیگر مرهم)رابطها  ای()رابطها

 

 (.74)همان:                                                              
بر  ــــدصــــ ــاش بطــهب ــــت)را یرکــانای( مش  هــای ز

 

ــــت  بطــههس   (74)همــان:ای( حلوا آرزوی کودکــان)را
 

ی بازرگان بزرگ ای(. خانه)رابطهداشت)وجودی( که مال و ثروت زیادی بودروزی روزگاری، در شهری بازرگانی      
ها بازرگان یک طوطی  زیبا هم )مادی(. عالوه بر اینکردندکار میای( و چندین خدمتکار در آن )رابطهبود

)فتاحی، )کالمی(زدحرف میب و شیرین ای( و خیلی خو)رابطهداشتای(. طوطی پرهای سبز و سرخ )رابطهداشت

)کالمی(. زدحرف می)رفتاری( و با او نشستمیاش )مادی(، کنار قفس طوطیآمدمیوقتی بازرگان به خانه  (.4: 1396
 .(4)همان: )ذهنی(آمدخوشش میاو از حرف زدن طوطی  خیلی 

)وجودی( اون نبودکس )وجودی( زیر گنبد کبود جز خدای مهربون دیگه هیچنبود )وجودی( و یکیبود یکی     
ی ما کار و بارش ای( جایی خوش آب و هوا تاجر قصه)رابطهداشتای زمونای قدیم توی شهری باصفا تاجری خونه

 .(1: 3971)مردانی، ای()رابطهبود)ذهنی( مردی صاف و ساده بلد نبودای( آخه تو کاسبی حقه را )رابطهنبودبد 
 )مادی( از راهی دور و پر خطر بهرد بشه)مادی( سفر. که باید بره )ذهنی(خوادمی )کالمی(گفتیک روز تاجر ما      
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 (.3)همان: )ذهنی(نشست)مادی(  تو دل همسر اون غم این سفر بستسوی دیار هند. بار و بندیلشو  
)کالمی( اگر در هند به گفت)مادی( طوطی بیاورمت )کالمی( چه سوغاتی از هند برایپرسیدبازرگان از طوطی      

دیدار شما  مشتاق)کالمی(. بگو)کالمی( که من بگوها )مادی( حال و روز مرا برای آنرسیدیطوطیان 
 .(80: 1396)مهری،)ذهنی(هستم

ای(. سنگ و آهن را )رابطهاست)مادی(. زبان در دهان مثل سنگ و آهن کشتم)کالمی( و این بیچاره را گفتمچرا     
ای( مثل پنبه زار، چرا در پنبه )رابطهاست)مادی(. جهان تاریک پردمی)مادی( که از دهان آتش بیرون نزنبیهوده بر هم 

 .(82)همان:)مادی(اندازیمیزار آتش 
طوطی را در قفس  ای(. بازرگان این)رابطهداشتهای قدیم، بازرگانی ثروتمند یک طوطی سخنگو و زیبا در زمان     

تصمیم )کالمی(. روزی بازرگان زدحرف می)ذهنی( با او خواستمی)مادی( و هر وقت که زندانی کرده بود
 .(35: 1392)بشیری، )مادی(برود)ذهنی( که برای سفری به هندوستان گرفت

ی ه سوی خانه و کاشانه)مادی( و ببه انجام رساند)مادی(، کارهای تجاری خود را در هند رفتبازرگان از آنجا      
 (.37)همان: )مادی(حرکت کردخود 
)کالمی(. طوطی سخنی به زبان بیاورد)ذهنی( خواستنمی)ذهنی(، ناراحت بوداما بازرگان که هنوز از اتفاق افتاده،      
)ذهنی(، شنیده است)ذهنی( و دیده)کالمی( که هرآنچه تقاضا کرد)ذهنی(، از او شده بودناراحتی بازرگان  متوجهکه 

 .(37)همان: )کالمی(بیان کندبرای او 
ها لرزید)مادی( و بر زمین افتاد)مادی(. بازرگان از رساندن پیام پشیمان شد)ذهنی( و با ناگهان یکی از طوطی     

ناراحتی به راهش ادامه داد)مادی(. مدتی در هندوستان ماند)وجودی(، کار تجارت را که تمام کرد)مادی(، به شهر خود 
 .(1389)همایی، هایی را که سفارش کرده بودند)کالمی(، داد)مادی(بازگشت)مادی( و به هریک از غالمان و کنیزها هدیه

)مادی( و هر روز همراه خودش به حجره گذاشتمیبازرگان طوطی شیرین سخنش را درون قفس طالیی بزرگی 
)ذهنی( به سرزمین هندوستان خواهممیطوطی عزیز )کالمی( ای گفت)مادی(. روزی از روزها بازرگان به طوطی بردمی

 .(1: 1389)چاوشی، )مادی(بیاورم)ذهنی( از این سفر برایت سوغات دوست داری)مادی( چه سفر کنم
)مادی( و قبل از بارگشت به شهرش کندحرکت میبازرگان بعد از خداحافظی از دوستان و طوطی به سوی هندوستان 

 .(4)همان: )مادی(رودمیهر  دهلی است به سوی جنگلی که در نزدیکی ش
)ذهنی( برای تجارت به کشور قصد داشت)مادی(. او برود)ذهنی( به سفر خواستروزی از روزها مرد بازرگان 

)ذهنی( برای دوست دارند)کالمی( که پرسیدگزارهایش )مادی(. مرد بازرگان از خانواده و خدمتسفر کندهندوستان 
 (.54: 1393زاده لوشابی، )علی)مادی(.یاوردب سوغاتی چه چیزی برایشان

تو را به دوستانت پیغام )کالمی( بله، گفت)کالمی(. مرد بازرگان با ناراحتی رساندیمن را به دوستانم  سالم و پیغام
)کالمی( پرسید)ذهنی(. طوطی پشیمان شدم)مادی(. از این کارم خیلی نکرده بودم)کالمی(، اما کاش این کار را رساندم

 (.59)همان:)مادی(افتاد اتفاقی)ذهنی( مگر چه پشیمان شدیچرا از کارت 
)مادی(. هرچه رسید)مادی( تا به هندوستان گذشت)مادی( و رفت)مادی( از کوه و دشت رفتمرد بازرگان 

 (.14: 1382)فوالدوند، )مادی(خرید)ذهنی( به قیمت خواست)مادی( و هرچه فروخت ای( به سودداشت)رابطه
)ذهنی(. بار و بنه افتادخواهش و سفارش طوطی یاد )مادی( و وقت برگشت بست تحفه و سوغات فراوان در بار

)رفتاری( که تا کردتماشا می)مادی(، ساعتی مات و مبهوت رسید )مادی(. وقتینهاد جنگل رو به راه)مادی( و وانهاد
 (17)همان: )ذهنی(ندیده بودآن روز، جایی به آن زیبایی 

 ی مولوی. فراوانی و درصد فرایندهای داستان طوطی و بازرگان سروده1جدول 
 درصد فراوانی فرایند نوع

 %52/30 127 مادی

 %14/31 131 ایرابطه
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 ی حسین فتاحی. فراوانی و درصد فرایندهای بازنویسی داستان طوطی و بازرگان، نوشته2جدول
 

 

 

 

 
 ی مهدی مردانی. فراوانی و درصد فرایندهای بازنویسی داستان طوطی و بازرگان، نوشته3جدول

 

 

 

 

 
 ی مجید مهری. فراوانی و درصد فرایندهای بازنویسی داستان طوطی و بازرگان، نوشته4جدول

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 اصغر بشیریی علیبازنویسی داستان طوطی و بازرگان، نوشته. فراوانی و درصد فرایندهای 5جدول

 
 
 
 
 
 
 

 %46/13 56 ذهنی

 %36/3 14 رفتاری

 %58/16 69 کالمی

 %56/4 19 وجودی

 %100 416 جمع کل

 درصد فراوانی فرایند نوع

 42%/78 86 مادی

 %94/10 22 ایرابطه

 %43/12 25 ذهنی

 %97/5 12 رفتاری

 %87/24 50 کالمی

 %98/2 6 وجودی

 %100 201 جمع کل

 درصد فراوانی فرایند نوع

 %85/44 48 مادی

 %08/13 14 ایرابطه

 %28/10 11 ذهنی

 %80/2 3 رفتاری

 %29/24 26 کالمی

 %67/4 5 وجودی

 %100 107 جمع کل

 درصد فراوانی فرایند نوع

 %3/37 47 مادی

 %19 24 ایرابطه

 %5/9 12 ذهنی

 %6/3 5 رفتاری

 %9/26 34 کالمی

 %1/3 4 وجودی

 %100 126 جمع کل

 درصد فراوانی فرایند نوع

 %2/34 52 مادی

 %2/7 11 ایرابطه

 %4/18 28 ذهنی

 %6/4 7 رفتاری

 %8/32 50 کالمی

 %6/2 4 وجودی

 %100 152 جمع کل
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 ی رقیه همایی. فراوانی و درصد فرایندهای بازنویسی داستان طوطی و بازرگان، نوشته6جدول

 

 
 
 
 

                                                     
 ی زهرا چاوشی. فراوانی و درصد فرایندهای بازنویسی داستان طوطی و بازرگان، نوشته7جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی مرجان فوالدوند. فراوانی و درصد فرایندهای بازنویسی داستان طوطی و بازرگان، نوشته8جدول
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ی زینب علی زاده لوشابی. فراوانی و درصد فرایندهای بازنویسی داستان طوطی و بازرگان، نوشته9جدول 

 
 
 
 
 
 
 

 ترین فرایند در متن اصلی داستان طوطی و بازرگان،( نشان داده  شده است، پربسامد1طورکه در جدول )همان       

 درصد فراوانی فرایند نوع

 %09/38 32 مادی

 %52/9 8 ایرابطه

 %09/13 11 ذهنی

 %57/3 3 رفتاری

 %95/30 26 کالمی

 %76/4 4 وجودی

 %100 84 جمع کل

 درصد فراوانی فرایند نوع

 %44/44 44 مادی

 %11/11 11 ایرابطه

 %09/9 9 ذهنی

 %08/8 8 رفتاری

 %24/24 24 کالمی

 %03/3 3 وجودی

 %100 99 جمع کل

 درصد فراوانی فرایند نوع

 %85/33 87 مادی

 %34/16 42 ایرابطه

 %89/10 28 ذهنی

 %78/7 20 رفتاری

 %29/25 65 کالمی

 %83/5 15 وجودی

 %100 257 جمع کل

 درصد فراوانی فرایند نوع

 %3/41 62 مادی

 %33/11 17 ایرابطه

 %14 21 ذهنی

 %33/7 11 رفتاری

 %6/24 37 کالمی

 %33/1 2 وجودی

 %100 150 جمع کل
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های های متونی است که دارای جنبهطبق دیدگاه هلیدی، از ویژگی ای،ای است. بسامد باالی فرایند رابطهرابطه فرایند 
دهد که توصیف و شناسایی می ای، نشاناستفاده فراوان از فرایند رابطه .(174:  1985)هلیدی و متیسون، روایتی هستند

دگان در فرایندها کننها به خوبی به شرکتهای موقعیتفضای داستان به خوبی برای مخاطب انجام شده است؛ و ویژگی
از آنجاکه هدف اصلی مولوی در دومین فرایند پربسامد در متن اصلی داستان، فرایند مادی  است.  اند.نسبت داده شده

داستان طوطی و بازرگان، تعلیم و تربیت است، با استفاده از فرایند مادی، متن داستان را برای مخاطب و خواننده 
های متون آموزشی و بیان ست. همانطورکه هلیدی باور داشته است، یکی از ویژگیتر کرده ادرکتر و قابلملموس

  . (174:  1985)هلیدی و متیسون، کننده دستورالعمل، استفاده فراوان از فرایند مادی است 
اند؛ هم زنان و هم مردان، در بازنویسی داستان طوطی و بازرگان، از فرایند مادی بیش از سایر فرایندها استفاده کرده    

( است. %52/30ی مولوی، فرایند مادی دومین فرایند پربسامد)که در متن اصلی داستان طوطی و بازرگان سرودهدرحالی
سازی جهان دهد؛ چون نویسندگان برای انگارهگرایانه نویسندگان را نشان میاقعاستفاده فراوان از فرایند مادی دیدگاه و

ند. ابیرون با استفاده از ابزار فرانقش تجربی یعنی نظام گذرایی دست به انتخاب و استفاده بیشتر از فرایند مادی زده
زاده )آقاگلرسدنظر میگیری موجه بهاین نتیجه ازآنجاکه فرایند مادی، بیشتر برای انتقال مفاهیم کنشی و عینی کاربرد دارد،

  (.1390و دیگران، 
که در متن های انجام شده توسط زنان و مردان، فرایند کالمی، دومین فرایند پربسامد است. درحالیدر بازنویسی    

 کالمی، سومین فرایند پربسامد است.ی مولوی، فرایند اصلی داستان طوطی و بازرگان سروده
 

 گیرینتیجه. 4
 نتایج عبارتند از:

های بررسی شده در  این پژوهش، تفاوت قابل توجه بین میزان و نوع کاربرد فرایندها توسط در بازنویسی -1
 مردان و زنان مشاهده  نشد. 

هم زنان و هم مردان، در بازنویسی داستان طوطی و بازرگان، از فرایند مادی بیش از سایر فرایندها استفاده  -2
 اند.کرده

 های انجام شده، فرایند کالمی، دومین فرایند پربسامد است.در بازنویسی- -3

های بررسی  شده در این پژوهش، در متن اصلی داستان طوطی و بازرگان مولوی و در تمام بازنویسی -4
 ترین بسامد هستند.فرایندهای وجودی و رفتاری دارای پایین

ای پربسامدترین فرایند است، در ان مولوی که فرایند رابطهبرخالف متن اصلی داستان طوطی و بازرگ -5
  ای اولین و یا دومین فرایند پربسامد نیست.های انجام شده فرایند رابطهبازنویسی

 
 منابع فارسی

یات و دانشکده ادبمجله « . ی شناسی نقشگرا در تجزیه و تحلیل متون ادبهای زبانکاربرد آموزه(. »1384زاده، فردوس )آقاگل
 .1384تابستان  -149، شماره دانشگاه مشهد یعلوم انسان

سین )آقاگل ضویان، ح ساس فعل: رویکرد سبک(. »1390زاده، فردوس؛ کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه و ر ستان برا سی دا شنا
شماره اول، بهار ، ، سال چهارم، پژوهشی –علمی  (بهار ادب)فصلنامه تخصصی سبك شناسی نظم و نثر فارسی  « .نقشگرا
 ،254_ 243، صص 11ی پیاپیشماره

 . تهران: انتشارات آرایان. های مثنویحکایت(. 1392بشیری، علی اصغر )
 .انتشارات اشراقیه :تهران.  در بوته خیش(. 1380) پایور، جعفر
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سی : درآمدی زبانروایت(. 1393توالن، مایکل ) . تهران: فاطمه ،نعمتی ؛سیده فاطمه ،علوی. ترجمه:  انتقادی –شناختی شنا
   انتشارات سمت.
 . مشهد: عروج اندیشه. طوطی و بازرگان(. 1389چاوشی، زهرا )

ضایی، مرجان ) س(. 1390ر س ریتاث یبرر صر کردیبر رو تیجن سی زبان ایران. پایان شاعران معا شد، فار سی ار شنا نامه کار
 هرا.ها و تاریخ، دانشگاه الزدانشکده ادبیات، زبان

ساجده ) سین و مبارکی،  ضویان، ح صی نو در تمایز زبان ادب و علم(. »1392ر شاخ ستوری:  ستعاره د صلنامه علمی ـ « . ا ف
 .24-1(، صص 1392پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره سی و یکم ) پژوهشی

شیوا ) سین و احمدی،  ضویان، ح سنده در ارائه ینگاه(. »1395ر سیت نوی ستور  جزئیات یبه نقش جن ساس د ستان بر ا در دا
مه« . گرانقش نا ماه بانی، دو های ز تار  .370-343، صـــص 1395ی پـاییز (، ویژه نـامـه34)پیـاپی 6، ش7دی جســ
 . قم: انتشارات هنارس. های پندآموز مثنوی معنویقصه(. 1393زاده لوشابی، زینب )علی

 . ویراست دوم، ترجمه: محمد غفاری، تهران: نشر نی.  شناسی و رمانزبان(. 1396فاولر، راجر )
 . تهران: نشر قدیانی . طوطی و بازرگان1های تصویری از مثنوی؛قصه(. 1396فتاحی، حسین )

 . تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. طوطی و بازرگان(. 1382فوالدوند، مرجان )
 . بوشهر: موعود اسالم. مثنویهای داستان(. 1383محمدی اشتهاردی، محمد )

 .  تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. درآمدی بر جامعه شناسی زبان(. 1368مدرسی ، یحیی )
 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.درآمدی بر جامعه شناسی زبان . (. 1390مدرسی، یحیی )
 : نشر آریا نوین.. قزوین طوطی و بازرگان(. 1397مردانی، مهدی )

 ی نیکلسون، تهران: انتشارات هرمس.. از نسخه مثنوی معنوی(. 1390مولوی، جالل الدین محمد بلخی )
 . قم: انتشارات الینا. های پندآموز مثنوی معنویقصه(. 1396مهری، مجید )

 یهاپژوهش« . سازگانی یگـرانقش شناسیزبان یبر مبنا یسروده مولو «نامه نی»بررسی و تحلیل (. »1391لو، علیرضا )نبی
 .129-111، صص 1391، بهار و تابستان 1، شماره 2ی دورهی، خارج یهادر زبان یشناختزبان
تربیتی مثنوی  -بررسی سهم نوجوانان از مفاهیم تعلیمی(. »1394)  و صادقی، اسماعیل جهانگیر، صفریی، سجاد؛ بهزاد ینجف

، های ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش« . (جعفر ابراهیمی شاهد و احمد نفیسی از مثنوی های بازنویسی شدهبراساس داستان)
 .75-62، صص 1394، بهار 10 سال سوم، شماره

 . قم: ابتکار دانش.  های مثنویداستان(. 1389همایی، رقیه )
 ی رضا امینی، تهران: نشر بوی کاغذ.. ترجمه درآمدی بر جامعه شناسی زبان(. 1393وارداف، رونالد )
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