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  چکیده
بیشتر متون داستانی کوتاه فارسی معاصر از جنبه های مختلف سبکی مورد بررسی قرار گرفته اند. باوجود این، 
در این بررسی  ها در سطح بند ،نه تنها معانی بینافردی و بیش از صورت زبانی بلکه جنسیت نویسندگان نیز در 

است تا تحلیل درست و خوانش کاملی از این خلق این معانی مغفول مانده است. در نتیجه این امر باعث شده 
متون حاصل نشود. لذا هدف این تحقیق در وهله اول کشف ، توصیف و تحلیل و شیوه باز نمایی معانی بینافردی 
و بیش از صورت زبانی بند های شش متن داستانی شامل سه قطره خون، شهری چون بهشت، سمنوپزان، 

حاسبه فراوانی و میانگین درصد فراوانی هر داستان با توجه به فرانقش عروسک چینی من، آینه و دو روز با م
بینافردی بر اساس مولفه وجه شامل انواع وجه، کنش های گفتاری و نوع محصول بوده است.در وهله دوم،هدف 
تعیین نقش عامل جنسیت در انتخاب این عناصر زبانی از طریق مقایسه داده های زبانی دو جنسیت در شش 

(بوده است. نتایج حاصل نشان داده ۲۰۱۴داستانی فارسی با رویکرد دستور نقش گرای هلیدی و متیسن )متن 
است که نویسندگان این متون داستانی برای ایجاد و حفظ تعامل بینافردی و پیام بیش از صورت زبانی از وجه 

یت نویسندگان زن بیشتراز وجه خبری برای عرضه اطالعات بعنوان وجه غالب استفاده کرده اند. از لحاظ جنس
خبری و پرسشی برای عرضه و تقاضای اطالعات وتعامل بیشتر اما نویسندگان مرد بیشتر از وجه التزامی و امری 

 برای ایجاد تردید در اطالعات ارائه شده و درخواست کاال و خدمات استفاده کرده اند. 

 .متون داستانی، جنسیتفرانقش بینافردی، وجه، واژگان دستور، ها: کلیدواژه

 مقدمه. ۱

با توجه به صورت های نحوی و ساخت واژی زیبا و ۱متون نوشتاری به لحاظ سبکی با استفاده از انگاره صورتگرایی 
آهنگین خلق شده از جانب نویسندگان بدون در نظر گرفتن معانی حاصل از صورت های زبانی در بافت گفتمان مورد 

قرار گرفته است و ضعف و قوت نویسندگان در حفظ و تناسب زیبایی ساختاری  و وزنی تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
جمالت و واژه ها با استفاده از ابزار تکرار در متون نوشتاری از ابتدا  تا انتهای اثر نشان داده شده است.باوجود این، 

 که همان معانی کاربردشناختی ، نقشی انگاره صورتگرا ناتوان از محک زدن و دست یابی به الیه های درونی تر معنی

از طریق ایجاد تعامل و حفظ رابطه با خواننده خلق می شوند و  ۲و بیش از صورت زبانی است که در بافت گفتمانی
دیدگاه های نویسندگان را نسبت به موضوعات مختلف بیان می کنند و در نتیجه رفتار خوانندگان را تحت تاثیر قرار 

دگاه آستین است.وی باتوجه به دی ((Prattمی دهند.نخستین آرای منسجم درباره تحلیل گفتمانی ادبیات متعلق به پرات
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2 discourse 
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درباره کنش های گفتاری مدعی شد که ادبیات را نمی توان بطور مطلق محصولی از نقش ادبی زبان دانست و نقش 
ادبی را باید در تقابل با دیگر نقش های زبان قرار داد.به اعتقاد پرات، ادبیات را باید به عنوان فعالیتی زبانی و وابسته 

که تحلیل گفتمانی ادبیات را با  از جمله مهمترین چهره هایی است Fowler) (ربه بافت موقعیتی اش تحلیل کرد.فال
زبانشناسی نقشگرا برخالف ادبیات صورتگرا  .(۱37: ۱39۴) صفوی، توجه به نظریه نقش گرای هلیدی مطرح می سازد 

وج این نقشگرایی معنی یا نقش را که در بافت کاربردی و گفتمانی خلق می شودمقدم بر صورت می شمارد.بعالوه ا
( متبلور است که مورد استناد این پژوهش است. از دیدگاه ۲۰۱۴و متیسن )۱در انگاره دستور نقشگرای نظام مند هلیدی 

یابد. هلیدی و متیسن، هر متنی، خواه گفتاری، خواه نوشتاری، معنا و مفهوم خود را دربافت کاربردی و گفتمانی باز می
ها براساس های محتویات نقشی هستند و همه زبانا در دستور نقشگرایی، همان ویژگیهای بنیادی معنگرچه ویژگی

در ساختار بندسازماندهی می شوند، تمرکز این پژوهش منحصرا بر  ۴و متنی3،بینافردی۲سه فرانقش بنیادی اندیشگانی
موعه ای از منابع است که تحلیل معانی در بافت بر اساس دستور و معانی بینافردی است زیرا این دستور حاوی مج

معانی کاربرد شناختی ، گفتمانی و پیام بیش از صورت زبانی متون را که در بافت گفتمانی در نتیجه تعامل میان گوینده 
و شنونده خلق شوند آشکار می کند. از این رو این پژوهش به توصیف و تحلیل یک پیکره شش عضوی از متون 

راج معانی بینافردی  ومقایسه این متون به لحاظ جنسیت پرداخته است. بنابراین ، داستانی فارسی معاصر برای استخ
مقاله حاضر در چهار بخش پیشینه پژوهش ، چارچوب نظری و روش شناسی، توصیف و تحلیل و بحث و نتیجه 

تحلیل شش متن گیری به بررسی مسئله تحقیق،  ارائه آمار کمی  از لحاظ تعداد و درصد فراوانی عناصر بینافردی و 
 فارسی معاصر پرداخت و به دو سوال اساسی این پژوهش پاسخ داد:

هایی از معنی بینافردی نهفته دربند را در متون گرا چه جنبهوجه در زبان فارسی در قالب انگاره دستور نقش-۱
 داستانی برای خواننده بر مال می کند؟

سیت مختلف چگونه میزان متفاوتی از متغیرهای بینافردی نویسندگان شش داستان منتخب در این پژوهش با جن-۲ 
  را در اثر خود استفاده کرده اند؟

 

 . پیشینه پژوهش۲
در سال های اخیر آثار بسیار زیادی از سوی زبانشناسان نقشگرا در زمینه فرانقش های اندیشگانی، بینافردی و متنی  

 فرانقش بینافردی و جنسیت می توان به موارد زیر اشاره کرد: منتشر شده است که در ارتباط با تحقیق حاضر در زمینه

( به بررسی چهل صفحه اول سه کتاب از کتابهای علوم انسانی سازمان سمت بر اساس فرانقش بینافردی ۱388عالئی )
لب در در حوزه وجه با رویکرد نقش گرایی نظام مند هلیدی پرداخته است و با ارائه آمار نشان داده است که وجه غا

این متون درسی وجه خبری است ونتیجه گرفته است که استفاده زیاد از وجه خبری به دلیل یک سویه بودن تعامل 
  باعث ناکارآمدی انتقال مفاهیم می شود.

(با بررسی چهار صد بند در ده متن داستانی از نویسندگان زن ایرانی به بررسی سیر تحول گفتمان ۱393سراج )      
درپنج دهه از اواخر دهه چهل تا اواسط ده هشتاد در چارچوب دستور نقش گرای هلیدی در فرانقش بینافردی زنانه 

بر اساس مولفه وجه  به شناسایی انواع وجه بند شامل شش وجه )خبری، پرسشی، امری، التزامی، آرزویی، دعایی، و 
انی پرداخته است و با ارائه آمار کمی نتیجه عاطفی ( و شمارش و محاسبه درصد هریک از وجه ها در ده متن داست

 6۰گرفته است که از نظر تحول در کاربرد انواع وجه،وجه دعایی، عاطفی و التزامی در آثار نویسندگان تا پایان دهه 
   به بعد وجه خبری و پرسشی از فراوانی باالیی برخوردار است. 7۰است. در آثار داستانی دهه  8۰و  7۰بیشتر از دهه 

                                                           
1 systemic functional grammar 
2 ideational metafunction 
3 interpersonal  
4 textual 
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وتحلیل گفتار شفاهی گرای هلیدی به تجزیهدر چارچوب دستور نقش  (  Araghi & shayegh,2011)عراقی و شایق 
انواع  پردازند. ابتدا با توجه بهبندی از تعامالت دانش آموزان دختر و پسر با معلم در بافت کالسی می 3۲88یک پیکره 

ها به دو بخش فاعل و عنصر خود ایستا تقسیم شدند. سپس وجه که یکی از منبع دستورفرانقش بینافردی است بند
های این تحقیق یافته های آماری توصیف و تحلیل شدند.بندها با توجه به انواع وجه از یکدیگر تفکیک شدند و داده

همراه با فاعل سوم شخص مفرد نشان داد که وجه غالب در این پیکره وجه خبری است که هر دو جنسیت از آن
 اند. بنابر این فرایند تبادل معنی یک سویه و ناقص است.ده کردهاستفا
به بررسی چند آگهی تبلیغات انتخاباتی از دو حزب سیاسی در روزنامه های نیجریه از ( Ayoola,2013) آیوال      

نده مورد استفاده دیدگاه بینافردی می پردازد و نشان می دهد که زبان چگونه برای ایجاد تداوم رابطه و تعامل با خوان
دستور  و معنی بینافردی همیشه  –قرار می گیرد. وی نشان داده است که یک تناظر یک به یک میان ساخت واژگان 

وجود ندارد و گویندگان در تبلیغات سیاسی دیدگاه ها و نظرات خود را به طور پنهان و نه از طریق بکارگیری 
 انی بیان می کنند.عملگرهای وجهی بلکه از طریق ساخت های واژگ

در چارچوب دستور نقش گرا به کشف مولفه های فرانقش بینافردی در  (Forisman Hulu,2019) فوریسمان هلو      
سخنرانی مارتین لوتر گینک با روش کیفی می پردازد. براساس نتایج بدست آمده معلوم شد که لوتر کینگ در میان 

جایگاه نخست را داشت و در میان سه وجه خبری، پرسشی و امری، وجه راهبردهای گفتمانی بینافردی مولفه وجه 
غالب ، وجه خبری، دوم وجه امری و سوم وجه پرسشی بود. غالب بودن وجه خبری نشان داد که سخنرانی مارتین 

 کرد.یک سخنرانی اطالعی بود و جایگاه مارتین بعنوان سخنران مردی بود که اطالعات زیادی داشت که آن را ارائه 
به تحلیل گفتمان پیکره سخنرانی دونالد ترامپ  (Mohammad Rayhan Bustam,2020 ) محمد ریحان بوستام    

بند( درچارچوب نظری دستور نقش گرا  با استفاده از مولفه های وجه ، وجهیت، ضمایر  ۱۰۱جمله و  65شامل) 
وستام کشف راهبردهای زبانی ترامپ در این شخصی، و زمان در فرانقش بینافردی پرداخته است. اهداف تحقیق ب

سخنرانی برای تعامل با مخاطبین از طریق تحلیل فرانقش بینافردی و بازنمایی آن ها با روش کیفی بود. براساس نتایج 
بدست آمده معلوم شد که ترامپ دربخش وجه ترامپ از راهبرد وجه خبری بعنوان وجه غالب استفاده کرده است 

در سخنرانی   let’sه اطالعاتی را بدهدو خدماتی را طلب کند و فقط در دو مورد از وجه امری با چونکه می خواست
 اش برای ایجاد رابطه نزدیک و کاهش فاصله با مخاطب استفاده کرده است.

ازجمله نخستین کسانی که درزمینه تفاوت جنسیتی در سبک گفتاری کار  (Robin Lakoff,1973) رابین لیکاف      
ده است است. لیکاف  یک سیاق برای زنان شناسایی کرد و با آن ادعا کرد که زنان موضع ضعف خود را در جامعه کر

حفظ می کنند. او ادعا کرد که زنان از صورت های زبانی پرسشی ضمیمه استفاده می کنند که بازتاب نقش زیر دست 
 ری مؤدبانه و پیشنهاد اشاره کرد. توان به بندهای امبودن آنهاست. از دیگر صورت های زبانی می

( بر اساس دستور نقش گرا به بررسی نقش جنسیت نویسنده در ارائه جزئیات در داستان ۱395رضویان و احمدی)     
« همان طور که بود»نوشته سیمین دانشور و داستان « تیله شکسته»از منظر فرانقش اندیشگانی با بررسی دو داستان 

ق پرداخته اند و با ارائه آمار کمی نشان داده اند که افزوده های حاشیه ای در داستان نویسنده نوشته جعفر مدرس صاد
 زن بیشتر از نویسنده مرد است اما تنوع این افزوده ها در داستان نویسنده مرد بیشتر است.

در ارتباط با بازنمایی رفتار زبانی جنس مذکر و  (Akogbeto & Koukpossi,2015) آکاکوگ بتو و کوک پوسی      
گرای ای داستان شیر و جواهر در چارچوب زبان شناسی نقشمونث، با تجزیه و تحلیل فرایندهای مادی، ذهنی و رابطه

عنوان حاکمان فضای عمومی همچون )رئیس و معلم( معرفی نشان دادندکه مردان به ۱نظام مند و تحلیل انتقادی گفتمان
عنوان کنش پذیر، هدف، یا ذینفع کنش های مردان هستند. این تحقیق ده اند و کنشگر های واقعی هستند و زنان بهش

                                                           
1 Critical discourse analysis 
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ی رفتار زبانی مردان کند و کمتر به مقایسههارا در برابر مردان بررسی میبیشتر موقعیت زنان و جایگاه اجتماعی آن
 پردازد.نظر فرانقش بینافردی میوزنان و عناصر زبانی مورداستفاده ومیزان آن از م

و   کیفی بررسی کرده اند-کیفی و کمتر کمی تمامی تحقیقات فوق، پیکره های مورد مطالعه را به روش کمی یا       
موضوع مورد بررسی آن ها نیز فرانقش ها یا جنسیت بوده اند . بعالوه پیکره های مورد بررسی آن ها در اکثر موارد 

است. اما هیچیک از آن ها بر اساس چهار متغییر مذکور که تحقیق حاضر آن ها رادر پیکره وسیع  بسیار محدود بوده
 تر بکار گرفته است بررسی نشده اند. 

 

 چارچوب نظری و روش شناسی -3
هدف از این بخش ارائه تعاریف و مفاهیم اساسی مرتبط با تحقیق حاضر در دستور نقشگرای نظام مند هلیدی و متیسن 

( تحت عنوان مبانی نظری و ارائه روش تحقیق با عنوان روش شناسی تحقیق می باشد.از این رو، دربخش مبانی ۲۰۱۴)
نظری ابتدا فرانقش ها بطور کلی و در بخش فرانقش بینافردی، وجه بطور خاص و سپس جنسیت معرفی شود. در 

 ات ارائه می شود.بخش روش شناسی، روش تحقیق ،مراحل تحقیق و ابزارهای گردآوری اطالع
 

 مبانی نظری 3-۱
در دستور نقشگرای نظام مند هلیدی، معنا اولین بخش سازنده نظام زبان است و متشکل از سه نوع اطالعات معنایی 
است که بصورت سه فرانقش اندیشگانی، بینافردی و متنی  بازنمایی می شود. از لحاظ اندیشگانی زبان برای بیان 

یرون و درون به کار می رود. از لحاظ بینافردی زبان منبعی برای تعامل میان گوینده و شنونده تجربیات ما از جهان ب
از لحاظ بافتی، زبان منبعی برای خلق و ارائه متن به عنوان یک شیوه توانمندسازی اندیشه و تعامل است. بنابر  است.

 ۱یک کل واحد را می سازند.این کل واحد بنداین، فرانقش ها ساختارهای مختلف این دستور را در هم می آمیزند و 
)هلیدی نامیده می شود.بنابر این ،در دستور نقشگرای نظام مند واحد اصلی تجزیه و تحلیل  بند  در نظر گرفته می شود 

در این رویکرد، بافت موقعیتی باالترین جایگاه را در بررسی نظام زبان دارد اما جزء سازنده نظام   .(88، ۲۰۱۴و متیسن، 
زبان نیست. بافت موقعیتی )یا همان عالم بیرون و عالم درون ( را سه مولفه بافتی تشکیل می دهند: موضوع سخن)فرا 

 .(37: ۱395) دبیر مقدم، انقش متنی ( نقش تجربی (، عامالن سخن ) فرا نقش بینافردی (و شیوه بیان ) فر
آنچه در این تحقیق اساس کار نگارنده قرار گرفته است فرانقش بینافردی است. این فرانقش در رویکرد زبانشناسی 

 ۲مبادله"نقشگرا به تعامل میان گوینده و شنونده از طریق ابزاروجه می پردازد.بند در معنی بینافردی اش به معنی 
تفسیر می شود و به بند ویژگی یک رویداد  3نافردی در بند از طریق یک نظام دستوری به نام نظام وجهاست.معانی بی"

را می دهدکه گوینده و شنونده در آن دخیل هستند.یا گوینده چیزی را به شنونده می دهد مثال یک تکه خبر  ۴تعاملی
 When has Boof bit (2)  شنونده طلب می کند مانند: و یا گوینده چیزی را از.Boof keeps scaring me (1) بطور مثال :

?YOU است و این یعنی تعامل  "دعوت به دادن  "به معنی  6و تقاضا "دعوت به دریافت "یا دادن به معنی  5عرضه
و در . بنابر این،در یک رویداد تعاملی گوینده نقشی را اختیار می کند (۱3۴: ۲۰۱۴)هلیدی و متیسن،میان گوینده و شنونده 

ضمن نقش مکملی را به شنونده محول می کند.اساسی ترین این نقش ها عرضه و تقاضا است.همینطور در این رویداد 
باشد.بنابر  8یا از جنس کاال و خدمات 7تعاملی محصولی نیز مبادله می شود.این محصول می تواند از جنس اطالعات

و  فرمان، خبر طور بنیادی می توان در نظر گرفت:پیشنهاد،این در یک رویداد تعاملی چهار نقش را برای گفتار  ب
                                                           

1 clause 
2 exchange 
3 Mood system 
4 Interactive event 
5 giving 
6 demanding 
7 information 
8 goods & services 
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پرسش.هریک از این نقش ها به نوبه خود با مجموعه ای از پاسخ های مطلوب می آیند:قبول یک دعوت ،انجام یک 
فرمان، دریافت یک خبر و پاسخ به یک پرسش.بعالوه این نقش های گفتاری در چهار نوع ساختار وجه 

. با وجود این، همیشه یک رابطه یک به یک میان نقش (۱35)همان، بکار گرفته می شود  ی و امریخبری،التزامی،پرسش
های گفتاری و انتخاب وجه وجود ندارد.بطور مثال نقش گفتاری پیشنهاد می تواند از طریق وجه خبری ،پرسشی یا 

نقش رابطه غیر مستقیم وجود داشته  .بعبارت دیگر، هرگاه میان یک ساختار و یک (۲۴7همان، ) امری باز نمایی شود
این انتخاب های بینافردی از میان عناصر وجه بطور مستقیم  (. 55: ۱996) یول، باشد، ما کنش گفتاری غیر مستقیم داریم

یا غیر مستقیم و واژگان متناسب با آن از جانب نویسنده به منظور ایجاد و حفظ تعامل با خواننده برای مبادله موفقیت 
وستار دستورکه دو قطب یک پی -آمیز اطالعات و کاال و خدمات می باشد.بعالوه اعمال گزینش های صحیح واژگان

منتهی به ایجاد معانی متنوع بیش از صورت زبانی و مهمی می شود که می تواند  (۲۴: ۲۰۱۴)هلیدی و متیسن، واحد هستند
 بر تعامل میان گوینده و شنونده در یک ارتباط تاثیر بگذارد.

شود. به همین دلیل پژوهش در سال های اخیر عالقه فزاینده ای به تفاوت رفتار زبانی میان زنان و مردان دیده می      
حاضر بر آن شد تا با توجه به مولفه وجه بر اساس فرانقش بینافردی در پیکره  این پژوهش مقایسه ای میان آثار 
نویسندگان زن و مرد انجام دهد تا معلوم کند این نویسندگان چگونه میزان متفاوتی از مولفه وجه رادر خلق متون 

 داستانی خود بکارگرفته اند.
 

  روش شناسی 3-۲
)صادق در این پژوهش پیکره ای از شش متن داستانی فارسی از نویسندگان معاصر ایرانی پر مخاطب شامل سه قطره خون

، (۱3۴7)محمود دولت آبادی ، آینه(۱3۴۲)جالل آل احمد، سمنوپزان(۱3۴۰)سیمین دانشور، شهری چون بهشت(۱3۱۱هدایت
با روش توصیفی تحلیلی که نوعی تحقیق اکتشافی است  )فریبا وفی(و روز ، د(۱35۱)هوشنگ گلشیری عروسک چینی من

صورت گرفته است.واحد اصلی تجزیه  (۴5: ۱395)آقاگل زاده، وپایه و اساس سایر انواع تحقیقات در روش تحقیق است
ر فرانقش شامل و تحلیل در این تحقیق بند است و ابزار اصلی این تحقیق یک نوع داده تحلیل بر اساس مولفه وجه د

سه بخش است:انواع وجه)خبری،پرسشی،التزامی و امری(، کنش گفتاری) مستقیم و غیر مستقیم(، نوع نقش)عرضه و 
تقاضا( و نوع محصول)اطالعات،کاال و خدمات(. این تحقیق با استفاده از دستور بینافردی که اساس آن را وجه تشکیل 

یف و تحلیل داده ها مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و سپس در می دهد متون داستانی را ابتدا در بخش توص
 بخش بحث و نتیجه گیری، توصیف ها و تحلیل ها را ارزیابی می کند و به دو پرسش این پژوهش پاسخ می دهد. 

 

 ها. توصیف و تحلیل داده ۴
 فرانقش بینافردی و مولفه وجه ۴-۱

هایی از معنی گرایی چه جنبهزبان فارسی در قالب انگاره دستور نقشوجه در  "پاسخ به اولین سوال این پژوهش 
وتحلیل، شناسایی، یافتن ودسته مستلزم تجزیه "بینافردی نهفته دربند را در متون داستانی برای خواننده بر عهده دارد؟

اطالعات،کاال و بندی انواع وجه، کنش گفتاری) مستقیم و غیر مستقیم(، نوع نقش)عرضه و تقاضا(، نوع محصول)
خدمات( بود. بنابر این ابتدا بر اساس ساختاروجه تک تک بندهای این شش داستان شناسایی و دسته بندی شدندوسپس 

 ۴-۱صورت آمار کمی درآمد ونهایتا نتایج نهایی در جدولدرصد فراوانی هر وجه به تفکیک هر داستان محاسبه و به
 خالصه و ارائه گردید.

 هاخالصه انواع وجه بهمراه درصد فراوانی آن ۴-۱جدول 
میانگین 

 درصد

عروسک  آینه دو روز
 چینی من

سه قطره  سمنوپزان
 خون

شهری چون 
 بهشت

انواع 
 وجه

شماره 
 ردیف

 ۱ خبری 5/8۰% ۲5/89% 77% 5/65% ۲5/7۴% 8۴% 5/78%

 ۲ التزامی 9% ۲5/7% 75/۱3% 5/۱5% 75/۱5% ۲5/7% 5/۱۱%



 ۱399دی  -ادبیات فارسیدهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و /      ۱۴78

 3 پرسشی ۲5/6% % 3 ۲5/5% 7% 75/8% ۲5/6% 6%

 ۴ امری ۲5/۴% .5% ۴% ۱۲% ۲5/۱% 5/۲% ۴%

 
رتبه اول را دارد.  %5/78های مذکور با میانگین دهد که وجه خبری در همه داستاننشان می (۱-۴)بررسی جدول      

رتبه دوم را به  %5/۱۱رتبه آخر را دارد.وجه التزامی بعد از وجه خبری با میانگین   %۴برعکس ، وجه امری با میانگین 
رتبه سوم را بخود اختصاص داده  %6گین خود اختصاص داده است.وجه پرسشی بعد از وجه خبری و التزامی با میان

است. به نمونه هایی از وجه خبری که درآن نقش نویسنده:عرضه کننده ،نقش خواننده:متقاضی و نوع محصول :اطالعات 
 است، توجه نمایید:

ل (  عمو ناصر گوش مهری بالگرفته رو کشید.) معنی بینافردی و پیام بیش از صورت زبانی: اطمینان از وقوع فع۱
فضای گفتمانی را تعاملی می کند و زمینه را  "بالگرفته"در گذشته و حاکی از  نوعی عصبانیت راوی با مهری،واژه 

 برای ادامه گفتگو باز می گذارد و به نوعی خورده حساب قبلی راوی با مهری را نشان می دهد.( عروسک چینی من
و پیام بیش از صورت زبانی: اطمینان از وقوع فعل و (  کوچه را طی کرد. سوار اتوبوس شد. )معنی بینافردی ۲

حاکی از دور بودن مقصد  و  عمومی  "سوار اتوبوس شدن "اینکه مرد به طرف مقصدی در حرکت است. عبارت
 بودن وسیله نقلیه نشانه وضعیت ضعیف اقتصادی فرد  است(آینه

یش از صورت زبانی:اطمینان از وقوع فعل و انتظار ( شوهرم بعد از ماه ها از سفر برگشت.) معنی بینافردی و پیام ب3
به خواننده می گوید زن  از خال نبودن شوهر  "شوهر،بعد از ماه ها و سفر "طوالنی برای باز گشت شوهر.واژه های

در خانه ونیاز روحی و روانی او به وی و نگرانی هایش در این مدت طوالنی رنج می برده و حاال بعد از این همه 
 برگشته است.بعالوه این واژه ها یک فضای تعاملی گفتمانی را برای بیان درد دل های زن باز می کند.(دو روز  انتظار
بسامد باالی وجه خبری با توجه به معانی تعاملی و بیش از صورت زبانی خلق شده در داستان های فوق بیانگر  

ه خوانندگان منتقل کنند و از خوانندگان که متقاضی این است که این نویسندگان می خواهند اطالعات موثق خود را ب
آن اطالعات هستند می خواهند با آن ها از لحاظ فکری همراه شوند و کاری نیز در آن راستا بکنند. در واقع نویسندگان 

ییر فکر فوق با دادن اطالعات، اهداف خود را که بعضا ایدئولوژیک نیز هستند به خواننده منتقل کند و آن ها را به تغ
و انجام کار ترغیب می کنند . در داستان شهری چون بهشت که اکثر شخصیت های اصلی داستان را زنان تشکیل می 
دهند،نویسنده در یک رویداد تعاملی و بینافردی بطور غالب از وجه خبری بعنوان یک راهبرد استفاده می کند تا با 

یت زنان از حقوق فردی و اجتماعی،ظلم هایی که به آن ها می شود تعریف زندگی کنیز سیاهی بنام مهرانگیز به محروم
و توسل آنان به سحر وطلسم و جادو خرافات برای رفع مشکالتشان که حل نمی شود و دستیابی به آرزوهایشان که 

ییر برآورده نمی گردد بپردازد وهدفش از دادن این همه اطالعات این است که خواننده  با وی هم عقیده شود و تغ
 فکر دهدتا بتواند با راه حل های منطقی از محرومیت خارج شود و دستیابی به آرزوهایش ممکن گردد. 

در داستان آینه نیز نویسنده در یک رویداد تعاملی و بینافردی با به کارگیری وجه خبری بعنوان یک راهبرد،      
ا معرفی می کند که یک رویداد تاریخی)تعویض اطالعاتی در مورد شخصیت اصلی داستان می دهد. او را مردی تنه

شناسنامه( بعد از آخرین رای دادن سیزده سال پیش، او را متوجه می کندکه شناسنامه اش)هویتش( را گم کرده است 
وتالش می کند تا آن را بیابد اما تالش هایش برای یافتن شناسنامه به نتیجه نمی رسد و سرانجام یک شناسنامه جعلی 

برای خودش دست و پا می کند و آن شناسنامه نیز دردی از او دوا نمی کند.هدف نویسنده از دادن این  کم ارزش
اطالعات اینست که به خواننده القا می کند که حفظ هویت برای فعالیت اجتماعی و سیاسی یک اصل است و ازدست 

ه را ترغیب می کند حرف او را بپذیرد دادن آن ویا داشتن یک هویت جعلی مساوی است با عدم وجود. پس اوخوانند
 و هویتش را حفظ کند. 

در داستان سمنوپزان نویسنده در یک رویداد تعاملی و بینافردی با استفاده زیاد از راهبرد وجه خبری به بیان یک      
اده می پردازد. باور دینی پختن سمنو در یک مناسبت دینی ایام فاطمیه در یک خانواده مذهبی  برای رفع مشکالت خانو
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هدف وی از بیان داستان ارائه مشکالت خانواده ها ،حقوق فردی و اجتماعی پایمال شده زنان و متوسل شدن آن ها 
به نذر و نیاز وطلسم و جادو و سحر برای رهایی از مشکالت اشان که نتیجه ای جز بدتر شدن وضعیت آنها ندارد می 

 می کند که فکرش را تغییر دهد و دنبال راه حل های منطقی باشد.باشد.بعالوه نویسنده خواننده را ترغیب 
در داستان سه قطره خون نویسنده در یک رویداد تعاملی و بینافردی به روایت زندگی شخصی بنام میزا احمد خان      

دادن اطالعات به از زبان خودش که دیوانه بوده و اکنون بهبودی یافته است با استفاده حداکثری از وجه خبری ابتدابه 
خواننده با توصیف اتفاقات در دیوانه خانه و سپس به توصیف وضعیت گذشته راوی برای دادن یک سابقه ذهنی از 
وی به خواننده که به نوعی تکرار اتفاقات در دیوانه خانه است و حکایت از ذهن روان پریش راوی دارد می پردازد 

ننده القا می کند که عالرغم عدم اتفاق نظر در مورد قاتل و منشا خون ریخته .بدین ترتیب، نویسنده  این فکر رابه خوا
شده ، آنچه مسلم است و حقیقت دارد سه قطره خون بی گناهی است که به خاطر عشق بر زمین ریخته شده است و 

  کند.  اینکه حقیقت هرگز از بین رفتنی نیست و از خواننده می خواهد که همواره حقیقت را بیابد و برمال
در داستان دو روز نویسنده در یک رویداد تعاملی و بینا فردی با استفاده حداکثری از وجه خبری بعنوان یک       

راهبرد اطالعاتی را در مورد زنی می دهد که شوهرش پس از ماه ها از سفر کاری برگشته و در کنار خانواده قرار 
هر  رفتاری و گفتاری کامال متفاوت از دفعات قبل یعنی رفتاری محبت گرفته است اما این بار بعد از سیزده سال شو

آمیز و گفتاری دلنشین با همسرش از خود نشان می دهد. هدف نویسنده از دادن اطالعات به خواننده این است که او 
ن تشنه حرف و را متوجه بی مهری  مردان نسبت به زنان و نادیده گرفتن حقوق آنها درمتن زندگی بکند و اینکه زنا

سخن، رفتار و  نگاه محبت آمیز هستند و بدینوسیله خواننده را ترغیب می کند که نگاهش را نسبت به زنان تغییر دهد 
 و کاری بکند.

در داستان عروسک چینی من نویسنده در یک رویداد تعاملی و بینافردی با بکارگیری وجه خبری بعنوان یک      
ی روحی، روانی  و عاطفی خانواده ای از زبان کودکی در حال بازی با عروسکش که از راهبرد به بیان ناراحتی ها

حقوق انسانی و مدنی اش به بخاطر زندانی شدن پدر محروم شده است و امکان استیفای این حقوق از سوی خانواده 
د. معانی بیش از صورت وجود ندارد می پردازد  و از خواننده همراه می خواهد تا در تحقق این حقوق گامی بردار

زبانی فوق حاصل موضوعات  مطرح شده در قالب رویدادها و وقایع در شش متن داستانی بررسی شده با استفاده از 
راهبرد وجه خبری است که با چکش خواری وجه پرسشی،التزامی و امری که در پی خواهد آمد بصورت یک پیام و 

 ایدئولوژی در هر داستان متجلی شده است.
دومین جایگاه را ازلحاظ  درصد فراوانی در متون داستانی دارند.  %5/۱۱بعد از وجه خبری، وجه التزامی با میانگین      

گیرد ولی نویسنده زمانی از این وجه استفاده وجه التزامی همانند وجه خبری برای دادن اطالعات مورداستفاده قرار می
عل را بیان کند. داده های این بخش و نمونه های زیر در راستای پاسخ به کند که بخواهد عدم اطمینان از وقوع فمی

 پرسش اول این پژوهش می باشد. )بند های التزامی با عالمت ابرو مشخص شده اند(:
(  ننه از اون روز تا حاال آرزوی همه ی سیاها اینست که } یکی بیاد، ببردشون{. ) معنی بینافردی و پیام بیش از ۴

حکایت از بعید بودن وقوع فعل در وجه التزامی  است و واژه  "آرزو "ی: تردید گوینده از وقوع فعل .واژهصورت زبان
 می تواند شخص خواننده باشد. )شهری چون بهشت( "آن یکی"تلویحا به معنی آن است که  "یکی"

ا روی یکی از صفحات (  }تا برای تمام عمرش یک بار برود پای صندوق رای  و شناسنامه اش را نشان دهد ت5
آن مهر زده بشود.{ )معنی بینافردی و پیام بیش از صورت زبانی: عدم اطمینان از وقوع فعل. واژه صندوق رای، مفهوم 
سیاست و سرنوشت و واژه شناسنامه مفهوم هویت را منتقل می کندو در نتیجه گره خوردن سرنوشت و هویت انسان 

 کی از شرکت فعال در سرنوشت و رقم زدن آن را دارد.)آینه(را نشان می دهد. و واژه مهر زدن حا
بندهای التزامی فوق یا انجام کاری را وعده می دهند یا آرزویی را بیان می کنند یا قصد انجام کاری را دارند که 

ایجاد  معلوم نیست محقق شود.همین تردید در وقوع فعل یک زمینه تعاملی و فضای گفتمانی میان نویسنده و خواننده 
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می کند که هدفش همراهی،تحریک و ترغیب خواننده به بررسی بیشتر موضوع و رسیدن به قطعیت در موضوع و 
نویسنده از خواننده می خواهد که   ۴تالش برای تسریع در تحقق یک آرزو، هدف ،فکر یا یک فعل باشد.در مثال 

 کاری کند تا تحقق این آرزو نزدیک و ممکن شود. 
سومین جایگاه را ازلحاظ درصد فراوانی دارد. معنی تعاملی و  بیش از صورت زبانی  %6شی با میانگین وجه پرس     

وجه پرسشی تقا ضا برای دریافت اطالعات است.وجه پرسشی به لحاظ تعاملی یک رابطه تعاملی دو طرفه میان گوینده 
له اطالعات مورد استفاده قرار می گیرد.به این وشنونده ایجاد می کند که دراین رابطه تعاملی وجه پرسشی برای مباد

ترتیب، این وجه کامل ترین صورت تعاملی و بینافردی در یک بافت گفتمانی برای مبادله اطالعات به حساب  می 
آید. نتایج حاصل از بررسی داده ها و نمونه های ارائه شده در زیر در راستای پاسخ به پرسش اول این پژوهش می 

 باشد:
صر شط داره؟ ) معنی بینافردی و پیام بیش از صورت زبانی: تقاضا برای اطالعات از مخاطب با سوال قطبی. (  م6

گوینده نمی داند اطالعاتی که دارد درست است یا خیر.بعالوه گوینده انتظار دارد شنونده با او همراهی کند زیرا در 
 تیک تعامل طبیعی شنونده نقش مکمل را دارد.( شهری چون بهش

(  چه طوری آقایی سیاها رو از مصر آوردن؟ ) معنی بینافردی وپیام بیش از صورت زبانی:تقاضا برای اطالعات 7
از مخاطب با استفاده از سوال محتوایی.در اینجاگوینده می خواهد خالء اطالعاتی اش را کامل کند و بداند آدمهای 

ه طریقی از این همه راه دور به اینجا آورده اند.( شهری سیاه و بدبخت مثل خودش یعنی کنیزها و نوکرها را به چ
 چون بهشت

( آیا من ناخوش بوده ام؟ )معنای بینافردی و پیام بیش از صورت زبانی: تقاضای نویسنده از خواننده برای تایید 8
ان واقعا بیمار بوده یا تکذیب اطالعات.نویسنده خواننده را از اول داستان با این فکر درگیر می کند که آیا راوی داست

 است و جواب را به عهده خواننده می گذارد و اورا در تعامل با خود تا پایان داستان نگه می دارد.( سه قطره خون
( دیگر به کجا و چه کسی می توان مراجعه کرد؟ ) معنی بینافردی و بیش از صورت زبانی:تقاضای نویسنده از 9

ایی و تکمیل اطالعاتی که گوینده ازیافتن جواب آن عاجز است باعث می شود خواننده برای پاسخ به این سوال محتو
 تا خواننده تا پایان داستان برای یافتن جواب با نویسنده همچنان در تعامل باشد.( آینه 

که از نوع سواالت قطبی است گوینده با ایجاد یک رابطه تعاملی و بینافردی می خواهد که  8و  6در دو سوال      
شده را تایید یا تکذیب کند و به این ترتیب هر دو نفر به یک توافق قطعی برای ادامه کار دست شنونده اطالعات ارائه

محتوایی و پاسخ به آن قصد دارد خالء اطالعاتی خواننده را تکمیل گوینده با مطرح کردن سواالت  7یابند و در سوال 
کند. بعالوه گاهی اوقات نویسنده بعضی از سواالتی را که مطرح نموده به عمد بدون پاسخ گذاشته است تا خواننده 

 .9و  8نند سوالرا به فکر و تعامل با خود وادار کند و برای یافتن جواب ذهن او را تا پایان داستان در گیر کند،ما
است.معنی بیش از صورت زبانی ، بینافردی و تعاملی وجه امری  %۴جایگاه چهارم متعلق به وجه امری با میانگین       

تقاضای کاال و خدمات است که با استفاده از صورت امر و فرمان و با توجه به جایگاه عامالن سخن در بافت گفتمانی 
بیان می شود وگوینده، شنونده را وادار می کند تا کاری را که او می خواهد با درجات مختلفی از شدت و ضعف 

انجام دهد ویا عرضه کاال و خدمات است که  به صورت درجات مختلفی از پیشنهاد و تمایل بازنمایی می شود. 
ول که کاال و نویسنده زمانی وجه امری را بر می گزیندکه عالوه بر معانی بینافردی نقش تقاضا و عرضه ونوع محص

خدمات است بخواهد معانی بیش از صورت زبانی جایگاه باال دستی و پایین دستی یا میزان نزدیکی یا دوری ویا 
آشنایی ونا آشنایی ویا رسمی یا غیر رسمی بودن رابطه میان عامالن سخن را در قالب شخصیت های داستان به خواننده 

 زیر در راستای پاسخ به پرسش اول این پژوهش است: منتقل کند..داده های این بخش و نمونه های
نون خور زیادی نمی ، مهرانگیز، جل و پالست رو جمع کن و بیا از این خونه برو»(  مادر علی: ۱۰

جایگاه اجتماعی :مادر علی خانم خانه، فرادست،فرمان ده و متقاضی و مهرانگیز کنیز خانه، فرودست فرمان «)خواهیم.



 ۱۴8۱   /   شناختیمؤلفه وجه درفرانقش بینافردی از منظر زبان تحلیل گفتمان ادبی متون داستانی فارسی معاصر بر اساس 

مری بکار رفته صریح و مستقیم و متناسب با معنی بینافردی در محیطی آشنا و غیر رسمی است.شهری بر و پیرو. وجه ا
 چون بهشت

که صاحبش مرده باشد. )جایگاه اجتماعی :گوینده پیدا کن و شناسنامه ای برایم  بگرد( اگر زحمتی نیست ۱۱
. فضای گفتمانی:دکانی که در آن انواع و ارباب رجوعی که رشوه داده است ، شنونده بایگانی که رشوه گرفته است

اقسام شناسنامه های باطله و مفقودی وجود دارد. نوع امر: امر غیر مستقیم مودبانه و در عین حال آمرانه. نوع نقش: 
نشان دهنده در خواست غیر مستقیم ،  "اگر زحمتی نیست"دستور بکار رفته با استفاده از عبارت  -تقاضا. واژگان

فعل بگرد و پیدا کن بجای بگردید و پیدا کنید متناسب باجایگاه ، فاصله اجتماعی ،فضای گفتمانی و معنی  مودبانه، و
 بینافردی در بافت گفتمانی است.آینه 

نتایج بدست آمده از توصیف و تحلیل داده ها و نمونه های ارائه شده در بخش وجه نشان می دهد که بخش      
ردی ، تعاملی و بیش از صورت زبانی یعنی مبادله اطالعات با اطمینان از طریق ساختار وجه زیادی از معانی پنهان بیناف

خبری و پرسشی و مبادله اطالعات با عدم اطمینان با وجه التزامی و واژگان متناسب با آن و عرضه و تقاضای  کاال و 
ملی ،متنوع و مهم وجه امری شامل جایگاه خدمات با استفاده از وجه امری و واژگان متناسب با آن و دیگر معانی تعا

فرادست و فرودست و میزان صمیمیت و آشنایی ومیزان رسمی بودن عامالن سخن، از جمله معانی بینافردی پنهانی 
 هستندکه به خواننده منتقل می شود.این نتایج پاسخ پرسش اول این پژوهش را نشان می دهند. 

ویسندگان همیشه تناظر یک به یک میان وجه و نقشی که ایفا می کند یا بررسی دقیق تر متون نشان می دهد که ن
محصولی که مبادله می شود را رعایت نمی کنند و این زمانی است که نویسنده با توجه به دالیل کالمی مانند پنهان 

و حفظ تعامل با کاری،اختصار در گفتار ، معانی متنوع و بیش از صورت زبانی ، جایگاه و فاصله اجتماعی ، ایجاد 
خواننده و غیره از یک وجه مناسب تر بجای وجه دیگر استفاده می کندتا به منظور مورد نظر خود دست یابد. به این 

 (۲-۴) های موردبررسی محاسبه ونتیجه در جدولمنظور در این پژوهش توزیع فراوانی کنش های گفتاری در داستان
 شده است.ارائه

 فراوانی کنش های گفتاری مستقیم و غیرمستقیمتوزیع و درصد  ۴-۲جدول 
میانگین 

 درصد

عروسک  آینه دو روز
 چینی من

سه قطره  سمنوپزان
 خون

شهری 
چون 
 بهشت

کنش های 
 گفتاری

شماره 
 ردیف

 ۱ مستقیم ۱۱6۴ 5۲۰ 7۱7 89۱ 3۱۰ 79 368۱

  درصد 98% 99% 75/97% 5/99  5/99% 5/97% 5/98%

 ۲ غیرمستقیم 3۴ 5 ۱7 5 ۲ ۲ 55

  درصد ۲% ۱% ۲5/۲% .5% .5% 5/۲% 5/۱%

  
دهد که میانگین درصد توزیع جدول توزیع  و درصد فراوانی کنش های گفتاری مستقیم و غیرمستقیم نشان می

 است. %5/۱و کنش های گفتاری غیر مستقیم  %5/98فراوانی کنش های گفتاری مستقیم 
غیر مستقیم، نقش:تقاضا، محصول: خدمات(. بندخبری ( آخه محض احتیاط می گم.) وجه:خبری، کنش:امر ۱۲

بطور غیر مستقیم برای بیان یک امر و اختصار در گفتار بکار رفته است.یعنی احتیاط کن. ضرر نمی کنی. بعالوه واژه 
و احتیاط اشاره به نگرش محافظه کارانه گوینده دارد.معنی بیش از صورت زبانی: کار از محکم کاری عیب نمی کند.)سمن

 پزان(
( چرا هنگام عشق بازی خوابیدی؟) وجه:پرسشی، کنش: امر غیر مستقیم،  نقش:تقاضا، محصول:خدمات(. ۱3

بیدار شو. حاال "بندپرسشی بطور غیر مستقیم برای بیان یک امر و اختصار در گفتار بکار رفته است.این بند به معنی 
کامل به طرف مقابل و واژه خوابیدن مفهوم بی توجهی  بعالوه واژه عشق بازی مفهوم توجه"چه وقت خوابیدن است.

 کامل را به خواننده القا می کند.)سه قطره خون(
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نتایج حاصل از توصیف و تحلیل داده های آماری نشان می دهد که نویسنده با توجه به بافت گفتمانی گاهی به      
جای وجه دیگر استفاده کند که نه تنها منتهی به این نتیجه می رسد که برای بیان یک مفهوم بهتر است از یک وجه ب

ایجاد و حفظ تعامل بیشتر بلکه معانی بیش از صورت زبانی موجه تر ، مالیم تر و متنوع تری را با موفقیت بیشتر به 
مخاطب منتقل می کند. به همین دلیل نویسندگان در نقاطی از متون داستانی این پژوهش از کنش های گفتاری غیر 

 م استفاده کرده اندکه در راستای پاسخ به پرسش اول این پژوهش نیز هست.مستقی
معانی بینافردی و بیش از صورت زبانی انواع وجه به لحاظ نوع محصول )اطالعات ، کاالها و خدمات( ونوع      

دستوری -واژی نقش )عرضه و تقاضا( در مبادله با هم چهار نقش بنیادی را رقم می زنند.آنچه که به این ساخت های
بها می دهد همین نقش ها و محصوالتی هستند که از طریق وجه ها مبادله می شوند.به همین منظور عناصر تشکیل 

 دهد.توزیع فراوانی و درصد هر عنصر را نشان می 3 - ۴دهنده این وجوه در این پژوهش بررسی شده اند. جدول 
 صول و نوع نقش در مبادلهتوزیع فراوانی و در صد فراوانی نوع مح ۴-3جدول 

 
دهد که میانگین درصد فراوانی اطالعات و کاال و خدمات به لحاظ نوع محصول نشان می ۴-3بررسی جدول      

دهد که توزیع و درصد فراوانی نشان می  ۴-3است. در بخش نوع نقش جدول  %5/5و  %5/9۴درمبادله به ترتیب 
 مونه های زیر در این زمینه توجه کنید:است. به ن %۱۱و  %89عرضه و تقاضا به لحاظ نوع نقش در مبادله به ترتیب 

( تو دیگه چرا سر کوفت می زنی؟)نوع وجه: پرسشی، کنش:امر غیر مستقیم، نقش:تقاضا، محصول:خدمات( ۱۴
 سمنوپزان

 ( مامان می گه می یاد.)نوع وجه: خبری، کنش:مستقیم، نقش:عرضه، محصول:اطالعات( عروسک چینی من۱5
 جه: پرسشی، کنش: مستقیم، نقش:تقاضا، محصول:اطالعات(سه قطره خون( آیا ناخوش بوده ام؟)نوع و۱6
 ( وردار بزارش رو چشام.)نوع وجه: امری، کنش: مستقیم، نقش:تقاضا، محصول:خدمات(شهری چون بهشت۱7

نتایج حاصل از داده های آماری و تحلیل آن ها در این بخش نشان می دهد که نوع محصول مبادله شده میان 
خواننده در اکثر موارد اطالعات است که این خود دلیل محکمی مبنی بر اطالعی بودن وتعاملی بودن این نویسنده و 

متون داستانی است.بعالوه در بخشی از این متون داستانی گوینده شنونده را وادار می کند تا کاال و خدماتی را مبادله 
تماعی شخصیت های داستان می باشد. گاهی اوقات کند که نشان دهنده قدرت برتر و جایگاه فرادست و فاصله اج

گوینده پیشنهاد انجام کاری را به شنونده می دهد که نشان دهنده قدرت مساوی ، جایگاه و فاصله اجتماعی برابر 
از نقش عرضه و در موارد لزوم از نقش تقاضا  %89شخصیت های داستان است. به لحاظ نوع نقش نیز در اکثر موارد

کرده است.نقش عرضه نشان دهنده برتری گوینده در ارائه اطالعات و خدمات و نقش تقاضا نشان دهنده   استفاده ۱۱%
دستورمنتهی به ایجاد معانی متنوع  -نیاز گوینده به اطالعات و کاال و خدمات است.  این گزینش های درست واژگان

ت زبانی هستند و به ایجاد و حفظ تعامل در متون و مهم بینافردی نهفته ای در متون داستانی شده اند که بیش از صور

میانگین 
 درصد

عروسک  آینه دو روز
 چینی من

سه قطره  سمنوپزان
 خون

شهری چون 
 بهشت

های داده
 آماری

 ماهیت مبادله

نوع  اطالعات فراوانی ۱۱3۲ 5۲3 69۰ 79۲ 3۰9 8۰ 35۲6
 درصد ۲5/95 %75/99 %9۴ %5/88 %99 %75/98 %5/9۴ محصول

خدمات و  فراوانی 56 ۲ ۴۴ ۱۰۴ 3 ۱ ۲۱۰
 درصد %75/۴ .%۲5 %6 %5/۱۱ %۱ %۲5/۱ %5/5 کاال ها

 نوع نقش عرضه فراوانی ۱۰77 5۱۱ 663 7۴5 ۲8۰ 76 335۲

 درصد 75/9۰% ۲5/97% ۲5/9۰% 83% 75/89% 9۴% 89%

 تقاضا فراوانی ۱۱۱ ۱۴ 7۱ ۱5۱ 3۲ 5 38۴

 درصد ۲5/9% 75/۲% 75/9% ۱7% ۲5/۱۰% 6% ۱۱%
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میان نویسنده و خواننده کمک کرده اند تا در نهایت پیام این متون به خواننده منتقل شود.این نتایج در راستای پاسخ 
 به پرسش اول این تحقیق می باشد.

 

 جنسیت و مولفه وجه ۴-۲ 

وتحلیل بندها از منظر جنسیت در این پژوهش وجه در گرا منابع دستوری برای تجزیهدر چارچوب دستور نقش 
ای میان میانگین درصد فراوانی فرانقش بینافردی است به همین منظور برای پاسخ به پرسش دوم این تحقیق  مقایسه

ش و نوع محصول در شش متن داستانی میان هر یک از عناصر وجه شامل انواع وجه، کنش های گفتاری، نوع نق
مقایسه جنسیتی انواع   ۴-5ول های زیر ارائه شده است.جدول دوجنسیت صورت گرفته است و نتایج حاصل در جد

 وجه را نشان می دهد.
 ی جنسیتی میانگین درصد فراوانی انواع وجهمقایسه ۴-5جدول 

 
 
 
  
 
 

باالتر از میانگین  %5/8۲دهد که میانگین استفاده نویسندگان زن از وجه خبری با فراوانی نشان می  ۴-5جدول       
 %۱3است. اما دروجه التزامی میانگین  استفاده نویسندگان مرد با فراوانی  %5/76استفاده نویسندگان مرد با فراوانی 

است. در وجه پرسشی میانگین استفاده نویسندگان زن با  %۲5/8باالتر از میانگین استفاده نویسندگان زن با فراوانی 
است. در وجه امری میانگین استفاده نویسندگان  %6باالتر از میانگین استفاده نویسندگان مرد با فراوانی  %۲5/6فراوانی 

 است. %۲5/3باالتر از میانگین استفاده نویسندگان زن با فراوانی  %5/۴مرد با فراوانی 
دهد که ازلحاظ وجه خبری نویسندگان زن به نسبت نویسندگان مرد اطالعات بیشتری را با نشان می این آمار      

اند و تالش بیشتری برای همراه کردن قطعیت و اطمینان و با جزئیات بیشتر و مفصل تر در اختیار خوانندگان قرار داده
باالیی از وجه التزامی نسبت به نویسندگان زن عدم خواننده با خود نموده اند. نویسندگان مرد با بکار گیری میزانی 

اطمینان بیشتری را در رابطه با وقوع فعل به خواننده منتقل کرده اند. همین طور استفاده بیشتر نویسندگان مرد از وجه 
وجه امری حکایت از جایگاه باالدستی نویسندگان مرد نسبت به مخاطب را دارد که این دیدگاه از طریق به کارگیری 

. درزمینه تقاضا برای اطالعات یعنی استفاده از وجه پرسشی رفتار شودامری که یک رفتار زبانی است نشان داده می
زبانی نسبتاً نزدیکی در دو جنسیت مشاهده می شود و این به منزله این است که هر دو جنسیت به میزان  نسبتا نزدیکی 

 ج بدست آمده پاسخ پرسش دوم را در رابطه با انواع وجه نشان می دهد.نظر مخاطب را جویا شده اند.بدین ترتیب نتای
یر مستقیم کنش های گفتاری با توجه به تناظر ساختار دستوری و نقش به دو دسته کنش های گفتاری مستقیم و غ     

 تی نشان می دهد.زیر میانگین درصد فراوانی استفاده از  این دو دسته را به لحاظ جنسی  ۴-6تقسیم می شوند. جدول 
 ی جنسیتی میانگین درصد فراوانی کنش های گفتاریمقایسه ۴-6جدول 

 شماره ردیف نوع کنش گفتاری میانگین مردان میانگین زنان

 ۱ مستقیم ۲۴38 ۱۲۴3

  درصد 75/98% 98%

 ۲ غیرمستقیم ۲9 ۲6

  درصد ۲5/۱% ۲%

 

 شماره ردیف انواع وجه میانگین مردان میانگین زنان

 ۱ وجه خبری 5/76% ۲5/8۲%

 ۲ وجه التزامی ۱3% ۲5/8%

 3 وجه پرسشی 6% ۲5/6%

 ۴ امری 5/۴% ۲5/3%
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و کنش گفتاری  %75/98دهد که میانگین استفاده نویسندگان مرد از کنش گفتاری مستقیم  نشان می ۴-6جدول      
و   کنش گفتاری غیرمستقیم   %98است. اما میانگین استفاده نویسندگان زن  از کنش گفتاری مستقیم  %۲5/۱غیرمستقیم 

در میان نویسندگان زن و مرد نشان نمی دهد.بدین  است. این آمار  تغییر قابل مالحظه ای را با توجه به این متغیر ۲%
 ترتیب پاسخ پرسش دوم در رابطه با کنش های گفتاری نیز معلوم می شود.

نویسندگان دو جنسیت  با استفاده از انواع وجه در مبادله  چهار نقش گفتاری نهفته در آن ها را در متون داستانی        
انقش بینافردی برمال شده است. جدول زیر مقایسه جنسیتی این چهار نقش گفتاری بکار گرفته اند که به مدد دستور فر

 میان نویسندگان زن و مرد را نشان می دهد.          
 توزیع فراوانی و  درصد فراوانی نوع محصول و نوع نقش در مبادله ۴-7جدول 

 مبادله های آماریداده میانگین مردان میانگین زنان

 نوع محصول اطالعات فراوانی ۲3۱۴ ۱۲۱۲

 درصد 75/93% 5/95%

 خدمات و کاال ها فراوانی ۱5۴ 57

 درصد ۲5/6% 5/۴%

 نوع نقش عرضه فراوانی ۲۱99 ۱۱53

 درصد ۲5/89% 75/9۰%

 تقاضا فراوانی ۲68 ۱۱6

 درصد 75/۱۰% ۲5/9%

 
باالتر از  %5/95دهد که میانگین استفاده نویسندگان زن ازمحصول اطالعات با فراوانی نشان می  ۴-7جدول      

در مبادله است. برعکس میانگین استفاده  %75/93میانگین استفاده نویسندگان مرد از همین محصول با فراوانی 
یانگین استفاده نویسندگان زن از همین باالتر از م %۲5/6نویسندگان مرد از محصول کاال و خدمات با درصد فراوانی 

در مبادله است. در رابطه با نوع نقش در مبادله میانگین استفاده نویسندگان زن از نقش عرضه  %5/۴محصول با فراوانی 
است. در مقابل میانگین  %۲5/89باالتر از میانگین استفاده نویسندگان مرد از همین نقش با فراوانی  %75/9۰با فراوانی 

باالتر از میانگین استفاده نویسندگان زن از همین نقش با  %75/۱۰تفاده نویسندگان مرد از نقش تقاضا با فراوانیاس
است.این آمار تغییر قابل مالحظه ای را از لحاظ نوع محصول و نوع نقش میان  رفتار زبانی دو جنسیت  %۲5/9فراوانی

 در رابطه با نوع نقش و نوع محصول روشن می شود.نشان نمی دهد و درنتیجه پاسخ پرسش دوم این پژوهش 
 

 . بحث و نتیجه گیری5
تحقیقات صورت گرفته در زمینه فرانقش بینافردی در بخش وجه نشان داد که از وجه خبری بیش از سایر وجوه 

مذکور استفاده شده است و تناظر یک به یک میان ساختار وجه و نقش آن وجود ندارد.با وجود این اکثر تحقیقات 
جنبه های تعاملی و معانی بیش از صورت زبانی را مورد توجه قرار نداند. بعالوه تحقیقات صورت گرفته از لحاظ 
روش ، موضوع ،میزان گستردگی متغیرها و پیکره ، پرسش ها و نتایج تحقیق با پژوهش حاضر تفاوت داشت.آنچه در 

یش از صورت زبانی است که از طریق متغیر وجه با صورت های تحقیق فعلی حائز اهمیت بود معانی بینافردی و پیام ب
زبانی مختلف به خواننده منتقل می شود. همینطور تحقیق حاضر نقش جنسیت در خلق متون داستانی را مورد بررسی 

 قرار داده است که در تحقیقات پیشین مغفول بوده است.

دهد که در این شش متن داستانی وجه غالب با میانگین  توصیف و تحلیل داده های آماری در بخش وجه نشان می     
، وجه خبری است. نویسندگان این متون داستانی از وجه خبری برای ایجاد و حفظ تعامل بینافردی ، عرضه 5/78%

اطالعات ، پیام بیش از صورت زبانی وپر کردن خال اطالعاتی  و هدایت خوانندگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
ی معنا و پیام نانوشته و ترغیب آنها به انجام کار استفاده کرده اند. استفاده از کنش های گفتاری مستقیم بیشتر به سو
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برای ایجاد زمینه مشترک میان نویسنده و خواننده و طرح موضوعات اجتماعی مانند ازدواج ، نازایی، هوو، مرگ 
شوهری،بی مهری، آزادی بیان،قلم و اندیشه،بی هویتی ،محرومیت زنان از حقوق فردی و اجتماعی،اختالفات زن و 

،مشکالت روانی ،حبس و زندان و غیره و متوسل شدن به نذر و نیاز، طلسم و سحر و جادو و دیگر خرافات برای 
حل مشکالت در قالب رویداها و وقایعی که مردم در زندگی روزمره اشان تجربه کرده اند و نشان دادن تاثیر آنها در 

اشان مورد استفاده قرار گرفته است.بکارگیری کنش های گفتاری غیر مستقیم نشان می دهد که عوامل گفتمانی  زندگی
مانند جایگاه عامالن سخن ،فاصله اجتماعی ،میزان آشنایی و معانی مورد نظر گوینده وغیره برای ایجاد و حفظ تعامل 

ر به خواننده ،متقاعد و همراه کردن او با خود ،گذاشتن تاثیر ،انتقال معنا و پیام بیش از صورت زبانی با موفقیت بیشت
 الزم را بر او و ترغیب او به انجام کار در آن راستا  دخیل بوده است.

بطور نشاندار برای عرضه اطالعات با شک  %5/۱۱نویسندگان متون داستانی بجای وجه خبری از وجه التزامی  با      
فعل مطمئن نبوده اند یا وقوع آن را بعید می دانسته اند مانند آرزوهای دور و نزدیک  و تردید در جاهایی که از وقوع

و یا می خواسته اند پاره ای از باورهای عمومی مانند سحرو جادو و طلسم و باورهای غلط دینی را که پایه و اساس 
وادار کنند  استفاده کرده اند.همچنین  درستی ندارند مورد تردید قرار دهند و خواننده را به تجدید نظر در افکار خود

موارد برای ایجاد تعامل بینافردی و دو  %6نویسندگان این متون داستانی در سطحی بسیار محدودتر و نشاندارتر در 
سویه میان خود و مخاطب و به چالش کشیدن مخاطب و درخواست چیزی از اواز وجه پرسشی استفاده کرده اندوبا 

ستقیم یا غیر مستقیم و گاهی با جواب ندادن به پرسش نه تنها اهمیت اطالعات را با طرح سوال پاسخ سواالت بطور م
در  %6به خواننده گوشزد کرده اند بلکه آنها را به موضوعاتی بحث انگیز و ایدئولوژیک تبدیل کرده اند.وجه امری با 

ست.نویسندگان این متون داستانی برای بیان معنی این متون داستانی کمترین بسامد و در نتیجه نشاندارترین وجه بوده ا
بینافردی و پیام بیش از صورت زبانی در عرضه و تقاضای کاال و خدمات و نشان دادن جایگاه قدرت و فاصله اجتماعی 
عامالن سخن و میزا ن صمیمیت و رسمی بودن آن ها در بافت گفتمانی خانواده و اجتماع از وجه امری بصورت 

غیر مستقیم استفاده کرده اند.در مجموع توصیف های آماری و تحلیل های صورت گرفته نشان می دهند  مستقیم و یا
که نویسندگان برای ایجاد و حفظ تعامل با خواننده و هدایت او به سوی پیام بیش از صورت زبانی و معنای نانوشته 

 ه پرسش اول این پژوهش است.در متون داستانی از این وجوه بهره گرفته اند که در راستای پاسخ ب
در بخش جنسیت با مقایسه داده های آماری و تحلیل انواع وجه معلوم شد که نویسندگان زن بیشتر از وجه خبری      

در عرضه  و تقاضای اطالعات و پرکردن  %6در برابر  %۲5/6و وجه پرسشی با میانگین %5/76در برابر  %5/8۲با میانگین
و انتقال پیام بیش از صورت زبانی بصورت مستقیم و غیر مستقیم خال اطالعاتی و ایجاد یک رابطه تعاملی بینافردی 

در عرضه  %۲5/8در برابر  %۱3به خواننده بهره برده اندو برعکس نویسندگان مرد بیشتر از وجه التزامی با میانگین 
مات و نشان برای عرضه و تقاضای کاال و خد  %۲5/3در برابر  %5/۴اطالعات با شک و تردید و وجه امری با میانگین 

دادن جایگاه و فاصله اجتماعی و میزان صمیمیت عامالن سخن استفاده کرده اند. این داده ها حاکی از آن است که در 
بخش وجه تفاوت قابل مالحظه ای در بکارگیری وجه خبری و التزامی میان نویسندگان زن و مرد مشاهده می شود 

ت.  به این ترتیب نتایج بدست آمده از مقایسه عناصر وجه میان دو اما این تفاوت در وجه امری و پرسشی زیاد نیس
 جنسیت پاسخ پرسش دوم تحقیق را نشان می دهد.

 
 منابع

.تهران:انتشااارات روش شااناسااان و جامعه روش تحقیق در زبان و زبان شننناسننی) نظری و عملی(آقا گل زاده، فردوس؛ 
 . ۱395شناسان،

 .۱385شرکت گهبد،.تهران: زن زیادیآل احمد، جالل؛ 
 .۱3۴۰.تهران: اتشارات خوارزمی،شهری چون بهشتدانشور،سیمین؛ 

 .۱395.تهران:انتشارات سمت،زبانشناسی نظری:پیدایش و تکوین دستور زایشیدبیر مقدم،محمد؛ 



 ۱399دی  -ادبیات فارسیدهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و /      ۱۴86

دو  .براساس دستور نقش گرا نگاهی به نقش جنسیت نویسنده در ارائه جزئیات در داستانرضویان،حسین و شیوا احمدی؛ 
 .  3۴3 – 37۰، صص ۱395( ویژه نامه پاییز   3۴) پیاپی  6.شماره6. دورهماهنامه جستارهای زبانی

فصلنامه  تخصصی مطالعات . مطالعه دستور نقش گرای هلیدی در ده رمان از ده داستان نویس زن ایرانیسراج، سید علی؛ 
 . 9۲. سال دوم . زمستان داستانی

  .۱39۴. تهران. انتشارات سوره مهر،، )ج.اول(به ادبیاتاز زبانشناسی  ؛صفوی، کوروش

ستور نظام مند نقشعالیی، مریم ؛  سمت در چارچوب د سازمان  سانی  سی کتاب های علوم ان گرای هلیدی از منظر برر
 .۲۱۱-۲۲8. صص ۱389. تابستان ۱7پژوهشی زبان و ادبیات فارسی، شماره -. فصلنامه علمیفرانقش متنی و بینافردی

 .۱38۴. تهران: انتشارات آگاه،ادبار و آینهلت آبادی،محمود؛ دو 
 .۱38۰. تهران: انتشارات نیلوفر،نیمه تاریک ماه ) داستان های کوتاه ( گلشیری، محمود؛

 .۱3۴۱. تهران: انتشارات امیر کبیر،سه قطره خونهدایت،صادق؛ 
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