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     الگوي نظري تحقيق. 1
اين رويكرد . شناسي نظري استيكي از سه نگرش مسلّط زبان 1گراشناسي نقشزبان
، دستور نقش 2هاي گوناگوني چون دستور پيدايشيشناسي به انواع و زيرمجموعه زبان

 گرايي مند متأثر است از سنّت نقشدستور نظام. شود تقسيم مي4مندو دستور نظام3و ارجاع
 در 6فرث .آر.جي» 5 ساخت- نظامنظرية«ويژه  شناسان مكتب لندن بهو زبانوپا ار

 متِسيوس ؛ دستاوردهاي يلمزلف و مكتب پراگ، خاصه آراء1950ِ تا 1930هاي  دهه
» خبر«و » مبتدا«از قبيل مفاهيم » 7بار خبري و اطّالعي ساخت جمالت«كه به 

او . مند را رشد داداست كه دستور نظامفرث . آر. هليدي از شاگردان جي. معتقد است
- در دستور خود نظام صوري زبان را توأم با نظام معنايي و نقشي در بافت در نظر مي

فرانقش : ند ازا كند كه عبارت خود مطرح مياو سه سطح معنا را در نظرية. گيرد
  . تجربي، فرانقش بينافردي و فرانقش متني

 هاي سبك نويسندگي ده از اين نظريه به برخي ويژگيدر اين مقاله قصد داريم با استفا
  پاراگراف1500گيري سيستماتيك از حدود با روش نمونه. زنانه در اثر مذكور دست يابيم

    .ها اعمال كرديما برگزيديم و تئوري را بر روي آن پاراگراف ر300رمان، 
  

  فرديفرانقش ميان .2
ما بنا . ديگران و حفظ روابط اجتماعي استگر چگونگي تعامل با فردي بيانمعني ميان

 ماريگذ ها تأثير ميكنيم و براساس اين اهداف؛ بر آنبه مقاصدي با ديگران ارتباط برقرار مي
قرار كنيم و تمايالت و رفتارشان را تحت تأثير ها القا ميهاي خودمان را به آنيا ديدگاه

نتيجه، در. گيريمعاتي ميها اطّالز آن يا ايمده يم يا اطّالعاتي به آنها ارائه ميدهمي

                                                 
1 Functional  linguistics                                                                     
2 Emergent Grammar = EG 
3 Role and Reference Grammar = RRG 
4 Systemic Grammar 
5 System-structure theory 
6 J.R.Firth 
7 Functional Sentence Perspective = FSP 
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ها توان آنگيرد كه مي يا يك تبادل ارتباطي به منظورهاي گوناگوني صورت مي1گفتگو
تأييد كردن، دستور دادن، رد كردن، ارزيابي كردن، متقاعد : را نامحدود دانست، مانند

هليدي موارد از ميان انواع اهداف ارتباطي، ... كردن، پوزش خواستن، توصيف كردن و
  ):    Halliday, 2004: 107(داند ترين اهداف در يك ارتباط كالمي ميزير را اساسي

  گرفتن يا تقاضاي-4 دادن امكانات و تسهيالت -3 گرفتن اطّالعات -2دادن اطّالعات  -1
  .امكانات و تسهيالت

وان مثال به عن. هاي اصلي در زبان با يكديگر متفاوت استيك از اين نقش تجلّي هر
كه دادن اطّالعات با شود در حاليگرفتن اطّالعات در قالب جمالت سؤالي بيان مي

  .شودجمالت خبري مطرح مي
فردي ساختمان جمله به دو بخش وجه و باقي عناصر تقسيم از منظر معني ميان  
  :پردازيمشود كه در اينجا به آن دو ميمي
  

   وجه1-2
 فردي، هستة  است و از منظر ميانبند بسيار مؤثّروجه عنصري است كه در ساختمان 

 "Modal"هليدي وجه را تحت عنوان كيفيت و چگونگي . دهداصلي گفتگو را تشكيل مي
 داند تر مي را برايش مناسب"Mood"آورد اما به دليل تلفيق آن با حالت كيفي، نيز مي

)Halliday, 2004: 113(.  
تقسيم » 3 عناصرباقي«و » 2وجه«به دو بخش فردي ساختمان بند در معني ميان 
دهندة هستة اصلي گفتگو  نقشي اساسي دارد و تشكيلوجه در ساختمان بند. شودمي

چنين نمايانگر نگرش گوينده در تعامل اجتماعي كنندة نوع تعامل است، همو تعيين
ند يگر بهاي د سازه، عناصرباقي است و »5رفي صعنصر « و»4فاعل «وجه شامل. است

                                                 
1 Exchange 
2 Mood 
3 Residue 
4 Subject 
5 Finite element 
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 را داشته باشند» 3ادات«و يا » 2متمم «،»1ساز گزاره«هاي هستند كه ممكن است نقش
)Bloor & Bloor, 1997: 45(.  

.  در ديدگاه هليدي شامل فاعل و عنصر صرفي است،طور كه آمد همان،عنصر وجه
-دارد؛ فاعل و عنصر صرفي بر روي هم بخشي از بند را تشكيل ميهليدي بيان مي

اي در القاي او معتقد است كه وجه نقش عمده. شودبه آن وجه گفته ميدهند كه 
   ).Halliday, 1994: 72(كند فردي ايفا ميمعناي ميان
است كه گوينده گرايي هليدي عبارت از عنصري  نقش، در نظرية»فاعل«اصطالح 

چه در نر بند مطرح شده، قلمداد كند و آكه د 4ايول درستي گزارهخواهد او را مسئمي
تواند يك گروه اسمي مركّب باشد يا يك فاعل جمله مي. آيد پيرامون آن استبند مي

 گرا فاعل يك مقولةدر نظرية نقش.  به همراه يك جملة وصفيِ دروني5گروه اسمي
  داردگرا منشأ معناييصرفاً دستوري در فرم نيست بلكه مانند ساير مقوالت نقش

Halliday, 2004: 24).(  
  

  صرفي عنصر 1-1-2
 . است و نقش آن محدود و مشخّص كردن گزاره است6عنصر صرفي بخشي از گروه فعلي

اي بند را با بافت واقعي و عيني آن مرتبط يعني عنصر صرفي مفهوم و معني گزاره
پيرمرد «:  صحبت مانندفت واقعي از دو راه ارجاع به لحظةسازد، اين ارتباط بند با بامي

تواند اين نمي«: ، يا ارجاع به قضاوت و نگرش گوينده مانند»گذشتمياز كنار رودخانه 
و مورد دوم را » 7زمان دستوري«پذير است كه مورد اول را ، امكان»درست باشد

  عالوه بر اين، عنصر صرفي نمايانگر).Halliday, 2004: 115 (نامندمي» 8حالت كيفي«

                                                 
1 Predicator 
2 Complement 
3 Adjunct 
4 Proposition 
5 Nominal group 
6 Verbal group 
7 Primary tense 
8 Modality 
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رائه شده توسط توان دو مفهوم ا مي. يا مثبت و منفي بودن گزاره نيز هست1قطبيت
  ). 116 :همان(گونه خالصه كرد  عنصر صرفي را اين

حبت است و زماني به معناي گذشته، حال، آينده در زمان ص:  زمان دستوري-1
  . صحبت ارتباط دارداست كه به لحظة

كه مفهوم بيان شده دهد و اين مفهوم بند را نشان ميميزان اعتبار:  حالت كيفي-2
  . قرار دارد3 تا التزام2 احتمالاي از بازةر چه مرتبهد

كه گزاره از چه ميزان اعتبار مثبت يا منفي برخوردار است  قطبيت، به معني اين
)Thompson, 2004: 45(، مفهوم ديگري است كه از طريق عنصر صرفي و در قالب 

ر كدام از دو به عبارت ديگر ه. شودزمان دستوري يا حالت كيفي در بند بيان مي
در جمالت . مند باشندتوانند از ميزان اعتبار مثبت يا منفي بهرهمفهوم ذكر شده مي
  . رودكار مينشان است و براي منفي كردن اين جمالت بهامري عنصر صرفي بي

تواند با فعل واژگاني ادغام شود يا به صورت افعال در زبان فارسي، عنصر صرفي مي 
ي هميشه در فعل مستتر است در اين زبان، زمان دستور. رددوجهي در متن ظاهر گ

تواند در فعل و يا در ديگر اجزاي بند پنهان كه مفهوم قطبيت و حالت كيفي ميحال آن
  :باشد

پيرزاد،  (ها نشسته بودند خواب نزل به بغل چارزانو توي تختآرمينه و آرسينه ايشي و راپو 
1383 :91.(  

  گزاره-1: ه از سوي هليدي، اين جمله بدين صورت استشدبرحسب سه مفهوم بيان 
.  صد در صد معتبر است-3.  قطبيت مثبت دارد- 2. در زمان گذشته اتّفاق افتاده است

تا زماني كه شنونده يا خواننده اعتبار اين اطّالعات را بر حسب اين سه مورد بپذيرد، 
تحليل بند فوق بر اساس . هدتواند به گفتگو و تعامل ادامه دسخنگو يا نويسنده مي

  :فردي به صورت زير خواهد بودنقش ميان
  

                                                 
1 Polarity  
2 Probability 
3 Obligation 
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  .نشسته بودند    ها خواب توي تخت    چارزانو    ايشي و راپونزل به بغل    آرمينه و آرسينه
   عنصر صرفي-سازگزاره      متمم        ادات موقعيتي     ادات موقعيتي              فاعل             
                                                           وجه                                                             

                                                
   انواع وجه2-1-2

امري مرها با بند ها با بند پرسشي و افردي خبرها با بند خبري، پرسشدر فرانقش ميان
 ها، از ديدگاه هليدي درخواست. ندهاستها سه نوع وجه عمده در نظام باين. همراه است

 ندا وده و كامالً به وجهيت مربوطتقاضاها و پيشنهادها به وجه خاصي مرتبط نب
)Thompson, 2004: 47.( تفاوت ميان وجه اخباري و امري اين است كه هرگاه فاعل 

شته باشد، آن بند در وجه اخباري است، ولي اگر فاعل و عنصر صرفي در بند وجود دا
 نشان البته اين نكته تنها در بندهاي بي(در بند حضور نداشته باشد، وجه آن امري است 

  ).صادق است
  :توان وجه را در بندهاي زير، بدين صورت تعيين كردبر اين اساس مي

  ).134: 1383پيرزاد،  (»شد چند لحظه ساكت خاتون يرميان«
  وجه اخباري: عنصر صرفي     فاعل                 

   ).55: همان(» بپرساز مادربزرگ «
  ) امرينشان جملةصورت بي(وجه امري : ي               عنصر صرف

بندي زير را در هاي دستور زبان فارسي تقسيمفقيري پس از بررسي وجه در كتاب   
 خود را با اندك تغييراتي بر همان اساس  كه ما نيز تحليل استمورد وجه ارائه داده

توان به انواع زير  از اين رو وجه را مي).183- 187: 1386فقيري، (ايم انجام داده
  : كردتقسيم

  :وجه خبري
 اعتبار آن از قطعيت تا عدم قطعيت است  خبر يا دادن اطّالع است و درجةبراي بيان

  : ست و از حيث قطبيت مثبت يا منفي ا1 تا 0بين 
 چه گوش كنم سعي كردم بغل دست نينا و نشستم روي ميز، چيدمهاي قهوه را  فنجان

  ).161: 1383پيرزاد، ( گويد مي
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  :وجه پرسشي
 است از قطعيت 1 تا 0 اعتبار آن بين پرسش است و مانند وجه خبري درجةنمايانگر 

  :تا عدم قطعيت و قطبيت آن نيز مثبت يا منفي است
: همان(» ؟مريض شدي؟ دعوا كردي؟ با كسي زمين خوردي؟ شدهچي «. هول دويدم جلو

138(  
  :وجه شرطي

گوييم وجهي شرطي است كه يا عناصر شرط در آن بند حضور داشته در صورتي مي
  :باشند يا جمله از حيث معنايي، شرطي باشد

 تخم شربتي شربت گالب و بودرفت، اگر هوا خيلي گرم اش ميشاهنده به هر كسي كه به مغازه
  )61: همان. ( چاي با ليمو عمانينبود و اگر هوا گرم كردتعارف مي

  :وجه عاطفي
كه بند بيانگر احساسات و عواطف اندوه، شادي، درد، لذّت، نفرت، ستايش، هنگامي

 خانلري،: نك (باشد، آن را وجه عاطفي گوييم... تحسين، شگفتي، افسوس، ترس، عالقه و
1370 :32 :(  

مادرم از هر اتّفاقي هراسان و بابت هر چيز . ام گرفتخنده هراسان و نگرانش يافةاز ديدن ق
 و وقتي هم مردي نگران بود مدام ازدواج نكرده بودكه آليس تا آن وقت از اين. شد مينگران 

  )148:  1383پيرزاد، (. داشتترس برش مي شد پيدا ميدر زندگي خواهرم 
  :وجه ترديدي

ري قطعي نباشد و بند از حيث معنايي بيانگر نوعي ترديد و شك آن هنگام كه وقوع ام
  : باشد

 » ...شايد هم. خواندمي يا كتاب زندحرف ميكند؟ شايد با مادرش چه كار مي«فكر كردم 
  ).201: همان(

  :وجه پيشنهادي
كه بند معاني درخواست، تقاضا يا پيشنهادي را برساند در آن صورت وجه هنگامي

  : يم دارپيشنهادي
آرسينه »  پيش ماماندمياميلي . استراحت كنندخُب، مادربزرگ «. آرمينه پريد وسط حرفش

 )103: همان(» .كننداستراحت ميجوري مادربزرگ حسابي  اين. بمانيدخُب، شما هم «گفت 
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  :وجه آرزويي
  : يايي استبيان آرزو يا خواست رسيدن به رؤ

 و همة جواهرها و خواستممي ماه را بودمگر من ا. حال دختر پادشاهخوش به«: سوفي گفت
  )204: همان(» .هاي دنيا همة شكالت
  :وجه تمنّايي

  : كار بردن وجه تمنّايي گويندبيان خواهش و تمنّا در بند را به
  )90: همان(» .بمانندشام پيش ما  «التماس كردنددوقلوها 

  :وجه دعايي
  : ه داردوجه دعايي بار معنايي دعا يا نفرين را به همرا

  )185: همان(» .شب بخير. دلتنگ بودم. ببخش«. خانم سيمونيان ايستاد و بازويم را گرفت
  :وجه التزامي

  : هرگاه بند از نظر معنايي توصيه، اجبار، الزام و تهديد را برساند
تماً تعارف ح. »ياد بگيريمهاي ارمني  ما بايد خيلي چيزها از خانم«بود خانم نوراللّهي گفته 

  )110: همان(. ه بودكرد
  :وجه امري

بيانگر فرمان، امر و دستور . اغلب با فعل امري همراه است اما منحصر به آن نيست
  : است

؟ چرا به فكر خودت نيستي. سيب زميني سوخت كه سوخت. مواظب باشصد بار گفتم 
  )107: همان(

  :وجه نهي
ه است و همرا) ر منفيام(همان وجه امر منفي است كه مانند وجه امري با فعل نهي 

  : رساند نهي از انجام كاري را مي
  )124: همان(» .اندازيراه نميبحث سياسي «قبل از آمدن به آرتوش گفته بودم 

  :وجه تأكيدي
  : رساندحتمي بودن امري را مي

فكر كردم لرز و سرما حتماً از . توي تخت بيمارستان شركت نفت تا صبح بيدار ماندم و لرزيدم
  )141: همان(. استزايمان 
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  :وجه وصفي
: نك(كند شود و در بند نقش فعل را ايفا ميساخته مي» ه«صامت + از مصدر مرخّم 

  ): 130-132: 1345شريعت، 
 در باز شد و خانم سيمونيان جواب برنداشتهانگار كسي منتظرم باشد، انگشت از روي زنگ 

  )72: 1383د، پيرزا(» .اصالً امكان ندارد. نه« گفت ندادهسالمم را 
  : زمان3-1-2

فردي است و در واقع عنصر صرفي  معني ميانكنندةيكي ديگر از عناصري كه تعيين
در اين قسمت عالوه بر معرفي انواع .  زمان استدهد مقولةجمله را تشكيل مي

  :شودهاي حال، گذشته و آينده برخي از كاربردهاي هر كدام نيز بررسي مي زمان
  
  مان گذشته انواع ز1-3-1-2

  : سادهگذشتة
 بدون توجه به دوري يا نزديكي زمان  ساده براي بيان وقوع عملي در گذشتهةگذشت

 الوقوع قريبةبراي بيان آيند و جاي مضارع التزامي براي بيان احتمال بههمچنين 
  .رود كار مي به)111: 1345شريعت، / 45: 1377انوري و گيوي، / 43: 1379وحيديان، (

» .)خواهم آمد (آمدم«كرد گفت هاي انتظامات كه صدايش ميسرخ شد و به يكي از بچهمانيا 
  )132: 1383پيرزاد، (

  )157: همان (». دلم براي نينا يك ذره شدهگفتمهمين اآلن به كالريس  «گفتآليس به نينا 
  : استمراريگذشتة
ه داشته است  استمراري براي بيان عملي كه در گذشته به صورت مستمر ادامگذشتة

  :آيد، مي)43: 1379وحيديان، (
پيرزاد، (. زدمي و شاالپ آب وقتي كه يكي جست شنيدمميها را بند قورباغه از نهر صداي يك

1383 :180(  
  )151: همان(. دادنمياولي به دومي مجالي . دو ورِ ذهنم باز كشمكش را شروع كردند

  : بعيدگذشتة
 در گذشته پيش از عمل ديگري اتّفاق افتاده باشد  بعيد براي بيان عملي كهگذشتة

  . رودكار ميبه) 43: 1379وحيديان، (
  )88: 1383پيرزاد، (. خريده بودمجا كردن چيزهايي كه شروع كردم به جابه
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  )180: همان( .آمد و دم داشت و باد نميشده بودهوا تاريك 
  : مستمر يا ملموسگذشتة

 علّت به وجود آمدن.  اخير استةندارد و مربوط به سد زيادي اين فعل در فارسي سابقة
. آن اين است كه داللت ماضي استمراري بر تداوم كار در گذشته ضعيف شده است
. بنابراين براي نشان دادن تداوم و استمرار عمل در گذشته از اين فعل استفاده شد

ارد فارسي تدريج و ر فارسي گفتاري به وجود آمد و بههاي مستمر ابتدا د ساخت
  ).44: 1379وحيديان، (نوشتاري شد 

. كردمشورت ميخواست نصب كند با آرتوش  جاي كولر جديدي كه ميبارة درداشتگارنيك 
  )124: 1383پيرزاد، (

  )142: همان(. كردندپچ پچ مي داشتندآرسينه و آرمينه 
  : نقليگذشتة سادة

 نقلي براي نقل وقايع گذشته دةگذشتة سا. اندانوري و گيوي آن را ماضي نقلي ناميده
 گويند كه، از قرار معلوم، ميمثل اين«كه گوينده ناظر آن نبوده است و با چنين عباراتي 

 آن  گذشته انجام شده و اكنون نتيجةهمراه است نيز براي بيان عملي كه در» و گويا
  .  كاربرد دارد)44: 1379وحيديان، (مورد نظر است 

  )188: 1383پيرزاد، (» .شده استباز مِه «. زدآرمينه پشت دري را پس 
تعارف كرده فكر كردم . ها را عوض كنيم آيد خاك گل نخوديروز پيش گفت ميچند «

  )146: همان(» .است
  : التزاميگذشتة

ر گذشته، اين زمان براي احتمال، آرزو، شرط، تحذير و الزام د: آورندوحيديان مي
: آيدها ميهاي آن معني شايد، بايد، مبادا، كاش و هماگر،: ساز همراه با عوامل التزامي

وحيديان،  (آمده باشد/ الزم است/ اميد است/ خدا كند/ كاش/ مبادا/ بايد/ شايد/ اگر
1379 :45.(  

 مهم داشته باشدتا مادر نيست قشقرق راه بيندازد بگويم سيمونيان هر عيب و ايرادي «
  )95: 1383پيرزاد، ( ».نيست

  )13: همان( ». زل زد به صورتمشده باشدز كرد، سر باال گرفت و انگار تازه متوجهم چشمها را با«
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  )مضارع(انواع زمان حال  2-3-1-2
  :مضارع اخباري

 در حال انجام گرفتن است يا جنبةاكنون مضارع اخباري براي بيان عملي كه هم
چه در زمان ويدادها و آندر واقع وقايع و ر. رودكار ميعادت و استمرار و تكرار دارد به

نيز براي بيان حقايق مسلّم و بيان مسائل . شودافتد با اين زمان بيان ميحال اتّفاق مي
   ).400: 1382فرشيدورد، (علمي و براي بيان آينده كاربرد دارد 

فقط «ها را گذاشتم توي جاناني و با خودم غر زدم نان» .زنيمگپ مينگران نباش فقط «گفت 
  )88: 1383پيرزاد، (» .نندز نميگپ 

مطمئن بودم اگر بگويم بمان . شودميپا  برود و پابهخواهدميحس كردم آرمن هم دلش 
  )46: همان( .رود مي

  :مضارع ملموس يا مستمر
  به)46: 1379وحيديان، (اكنون در حال انجام است  اين زمان براي بيان اعمالي كه هم

  .رودكار مي
  )162: همان. ( دوباره زد زير گريهرود ميداردسوفي تا ديد مادرش 

  )107: همان( ؟كنيميزميني سرخ  كتلت و سيبداريتوي اين گرما چرا 
  :مضارع التزامي

كاش، شايد، : ساز مانندبراي بيان احتمال، آرزو و الزام در آينده همراه با عوامل التزامي
. آيد مي)46: 1379حيديان، و(... شايد بروم، بايد بيايند، ...: ممكن است، خدا نكند

اما » بباردشايد باران «: است» ب«ساز ويژگي ساختي اين زمان داشتن تكواژ التزامي
هاي چنين فعلو هم» داشتن و كردن«هاي پركاربرد مثل  اين تكواژ در برخي از فعل

توان با افزودن آن بر سر فعل، شود كه در آن صورت ميپيشوندي و مركب حذف مي
   ).46-47: همان(مي بودن آن را ثابت كرد التزا

  )88: 1383پيرزاد، ( .بدانمخواستم هم دانستم و نمياسم سه نفر را نمي
  )151: همان(» .همين. بزنم اميلي و آرمن حرف بارةها درخواهم تا قبل از آمدن بچهمي«
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  :مضارع ساده
ر هاي پيشوندي د در فعلدر نقش مضارع التزامي،: كاربرد مضارع ساده اين موارد است
  .به جاي مضارع اخباري» داشتن «نقش مضارع التزامي، از فعل سادة
. آرسينه دست ديگرم را گرفت» ؟نيستحالت خوب «. آرمينه آمد جلو و دستم را گرفت

فرصت نشد از » .نيستآره، حالم خوب «خواست بگويم چقدر دلم مي» ؟نيستحالت خوب «
  )99: همان(. نيستخودم بپرسم چرا حالم خوب 

  
  آينده 3-3-1-2
شود، لذا كاربرد آن جاي ساخت آينده، امروزه معموالً از مضارع اخباري استفاده ميبه

  : كم شده است
   )47: 1379وحيديان، . (سال آينده به مسافرت خواهيم رفت= رويم سال آينده به مسافرت مي

هاي   زير بود كه در آنها از زمانتنها موارد. كاربردي از اين زمان در رمان ديده نشد
  : معناي آينده شده استديگر اعادة

: 1383پيرزاد،  (».درست خواهد شد = شوددرست مي عهد بوق كجا به اين زودي دوچرخة«
292(  

 = كنمعوض ميآوردند، خاك اينها را هم .  خودمان سفارش خاك و كود دادمبراي باغچة«
  )102: همان(» .عوض خواهم كرد

  
  فعل امر 4-3-1-2

اول شخص و دوم . آيدفعل امر در معني اصلي امر، امر آينده، خواهش و استمرار مي
و كاش ) امر(برو، برويد : مانند. شخص جمع بين ماضي التزامي و امر مشترك است

   ).406: 1382فرشيدورد،  ()فعل تأكيدي(بايد برويد، بايد برويم، )  التزامياضيم(برويد 
  )101: 1383پيرزاد، (» .صبر كن«رسيده بود كه صدا زدم به در فلزي ن

  )73: همان(» .بخوان خانه، درس بمان«
كه وجه قابل ذكر است كه فعل امر و دعا در تحليل سبكي لحاظ نشده است، زيرا  

هاي  كه ساختمري و دعايي است در حاليهاي ا دهندة ميزان فعل امري و دعايي نشان
 البته توضيحي براي فعل دعا در اين بخش .رسانند  را ميديگر هم مفهوم امر و دعا
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 طور  ما كاربردي نداشت هر چند وجه دعايي همانرديم چرا كه اين فعل در متن نمونةنياو
  .هاي آن بخش آورديم، داشتيم كه در مثال

  
  باقي عناصر 2-2

 از هر يك. هاي ديگر بند هستند كه امكان حضور در بند را دارند باقي عناصر بخش
  :)Halliday, 1994: 79(از ند ا اين سه عنصر نقشي فرعي را در بند دارايند و عبارت

  3 ادات-3 2 متمم-2 1ساز  گزاره-1
   :ساز  گزاره1-2-2

 شودهمان فعل واژگاني است كه توسط گروه فعلي منهاي عنصر صرفي بيان مي
)Halliday, 2004: 121( .چه باقي ا كنيم، آندبنابراين اگر عنصر صرفي را از فعل ج

ايستاست و هر بند الزاماً صرفي يا ناخودساز غيردرنتيجه گزاره. ساز استماند گزارهمي
گر عمل، حادثه، اتّفاق و يا حالتي است كه ساز بيانگزاره. ساز استداراي يك گزاره

 :همان(هاي ديگري نيز در بند داشته باشد  ل درگير آن است ولي ممكن است نقشفاع
122( .  

   : متمم2-2-2
مارگارت . )Halliday, 2004: 121(تواند شامل يك يا دو متمم باشد هر بند ساده مي
 :متمم بخشي از جمله است كه در جواب به سؤال: كندگونه تعريف ميبري، متمم را اين

تامسون نيز معتقد ). Berry, 1975: 64(شود داده مي» چه كسي؟ يا چه چيزي؟«
داشته باشد و معموالً » فاعل«تواند نقش  عنصري از بند است كه بالقوه مي است متمم آن

 به). Thompson, 2004: 51(شود به صورت گروه اسمي، اسم، ضمير يا بند ظاهر مي
 متمم و هاي؛ مفعول صريح و غيرصريح،طور كلّي، عناصري كه در دستور سنّتي نقش

   :)Halliday, 2004: 123(گيرند  مي»متمم«مسند دارند در اين مدل دستوري عنوان 
روي  را گذاشت ها جفت دست كشيد و پايين را دامنش نشست، صاف كه ديد زود مرااميلي 
  )53: 1383پيرزاد، (. زانوها

                                                 
1 Predicator 
2 Complement 
3 Adjunct 
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   : ادات3-2-2
ساز و متمم، عناصر ادات كه ممكن است يك يا بيشتر باشند در بند عالوه بر گزاره

 2ايهاي حرف اضافه يا گروه1هاي قيديوسط گروهنقش ادات معموالً ت. وجود دارند
  : شودبيان مي

  )122: همان(.  به نينا نگاه كردمهاي گشاد چشم و با دهان باز
ادات «و » 3ادات كيفي«كند؛ هليدي ادات را به دو نوع اصلي و مستقل تقسيم مي  

 چنين بند نيست و همها تنها در باقي عناصر دارد كه جايگاه ظهور آن بيان ميوي. »4كالمي
ادات «او در ادامه از . كننداين دو نوع ادات، اهداف مشابهي را در بند دنبال نمي

آيند و كند كه اين ادات در بندهاي متعدي مي نيز ياد كرده و بيان مي»5موقعيتي
 .)Halliday, 2004: 125(شوند  در فرانقش تجربي بررسي ميبيشتر

 
   و انواع اداتسه فرانقش: 1 جدول شمارة

  مكان ادات در ساختار وجه  انواع ادات   فرانقش        
  .آينددر باقي عناصر بند مي  ادات موقعيتي  تجربي

  .در وجه يا نگرش بند حضور دارند  ادات كيفي  ميان فردي
  ).در ساختار وجه قرار ندارند(  ادات كالمي  متني

 
  : ادات كيفي1-3-2-2

  . دارندفردي ادات كيفي نقش ميان
  .شد دلگير نميوقتهيچهاي نينا اين بود كه  يكي از خوبي

  .»7ادات نگرشي«و » 6ادات وجهي«: شونداين ادات به دو دسته تقسيم مي

                                                 
1 Adverbial groups  
2 Prepositional phrases 
3 Modal Adjuncts 
4 Conjunctive Adjuncts 
5 Circumstantial Adjuncts 
6 Mood Adjuncts 
7 Comment Adjuncts 
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  : ادات وجهي2-3-2-2
نامند كه ارتباط تنگاتنگي با معني وجه و ساختار ها را ادات وجهي مينبه اين دليل آ

 ,Halliday(پردازند  مي3 و تأكيد2مندي، زمان1بيل وجهيتآن دارند و به انواع معاني از ق
شوند و بخشي از گروه فعلي  اين ادات به فعل و عنصر صرفي مربوط مي.)126 :2004

ها در بند متغير است و در زبان انگليسي جايگاه آن). Thompson, 2004: 54(هستند 
ن است قبل از فاعل در بند چنين ممكايند، همتوانند قبل و بعد از عنصر صرفي بيمي

مندي، در اين ادات، مفاهيم قدرتمندي هستند كه قابليت وجهيت و زمان. ظاهر شوند
  . )Halliday, 2004: 126(مبتدا شدن در بند را دارند 

معموالً، قطعاً، هميشه، به آساني، هرگز، ابداً، مشتاقانه، حتماً، با : ادات وجهي شامل  
...  گاه، احتماالً، به تمامي، تقريباً وهنوز، به زودي، كامالً، گهندرت،   ميل، بهكمال
  : باشد مي

 پيرزاد، (.ها بودم نگران آليس و كالريس و بچهفقط.  نترسيدماصالًمن هم «مادر گفت 
1383 :246(  

  :نگرشي ادات 3-3-2-2
 خالف ادات موقعيتيدهند و براين ادات، نگرش گوينده را نسبت به كلّ گزاره نشان مي

ميان ادات نگرشي و ادات وجهي . دهنداي را به ما نمي پديدهبارةاطّالعات مفهومي در
، 4بينيهاي نگرشي؛ پيشبه عنوان مثال مقوله. مرز چندان روشني وجود ندارد

هاي وجهي تداخل معنايي دارند، به همين دليل هر دو  با مقوله6 و مطلوبيت5استنباط
بيشترين تفاوت ميان اين دو ادات، در . شوندكلّي ادات كيفي آورده ميتحت عنوان 

هاي  تنها در گزاره هانگرشي نسبت به ادات وجهي است؛ آنمحدوديت دستوري ادات 
آيند و نگرش گوينده را نسبت به كلّ گزاره يا يك كاركرد كالمي خاص  خبري مي

                                                 
1 Modality 
2 Temporality 
3 Intensity 
4 Prediction 
5 Presumption 
6 Desirability 
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 2فردي يا ميان1معنايي انديشگانيتواند بار به عبارت ديگر نگرش، مي. دهندنشان مي
اي در دو بخش فاعل يا در نتيجه ادات نگرشي دو نوع هستند؛ نوع گزاره. داشته باشد

از  ).Halliday, 2004: 129- 131( )فرديميان(و نوع كاركرد كالمي ) انديشگاني(كلّ گزاره 
ترديد،  ادگي، بيالبته، به س: ها اشاره كردتوان به اين نمونهانواع ادات نگرشي مي

درستي،  يدوارانه، بدبختانه، جاهالنه، بهخوشبختانه، غير منتظره، مسلّماً، به تحقيق، ام
طور كلّي، در  وضوح، بدون شك، مطمئنّاً، مختصراً، صراحتاً، به صادقانه، متأسفانه، به

  ...: كل، در اصل، احمقانه، محرمانه و
  )102: 1383زاد، پير(. هايم نشست اي روي لباحمقانهلبخند 

  ):نماهاي كالمينقش(ادات كالمي  4-3-2-2
برخالف ادات كيفي كه كاركرد . كنيمبه كمك ادات كالمي مفهوم بند را محدود مي

اين نوع ادات ارتباط منطقي بين بندها . فردي دارند، ادات كالمي معني متني دارندميان
هاي قيدي و دات كالمي در قالب گروها. كنند در متن، برقرار مي3بستگي همرا، با ايجاد
 توان به عنوان نمونه مي. )Halliday, 2004: 132(يابند اي در بند حضور ميحرف اضافه

طور خالصه،  چنين، بهرغم، با اين وجود، همبه عالوه، علي: به اين موارد اشاره كرد
 ...: باالخره، در حقيقت، به عبارت ديگر، در نتيجه و

ويم كه به نظر طور بگ هدانستم چ نميبا اين حال جايي حق با من است و مطمئن بودم يك
  )262: 1383پيرزاد، (.  زني غرغروست كه با شوهرش دعوا كردهنيايد نك و نالة

  : ادات موقعيتي5-3-2-2
 از  و بيانگر مفاهيمي)Halliday, 2004: 125(اين نوع ادات معني تجربي و مفهومي دارند 

ت و يعني اين نوع ادات، زمان، مكان، علّ. باشندمي... نه، كجا وكسي، چگو: قبيل
  : دهند چگونگي يك پديده را نشان مي

كه پارك كرده بوديم نزديك رفتم طرف ماشين  ميپشت سر آرتوش، چمداني در هر دست
  )151: همان(.  شاهندهمغازة
 

                                                 
1 Ideational 
2 Interpersonal 
3 cohesion 
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 :هاتحليل و تفسير داده .3
هاي به دست آمده از متن رمان در قالب داده پس از تبيين نظريه، حال به ارائة  

  .كنيمها را تحليل و تفسير ميپردازيم و سپس داده نمودارهاي آماري مي

نمودار فراواني دو زمان گذشته و حال : 1 ةنمودار شمار  

 

نمودار فراواني انواع زمان گذشته :  2ة نمودار شمار  
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  حال نمودار فراواني انواع زمان: 3 ةنمودار شمار

 

نمودار فراواني انواع وجه : 4 ةنمودار شمار  
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نمودار فراواني انواع ادات : 5نمودار شمارة

 
نمودار فراواني انواع ادات كيفي : 6 ةنمودار شمار  

 

  هاي گذشته، حال و آينده   تحليل و تفسير زمان.4
زمان گذشته : گونه است اينكنمها را من خاموش مي چراغان ها در رم كاربرد زمان

ار ديديم كاربردي در طور كه در نمودو زمان آينده نيز همان% 23، زمان حال 77%
  . ما نداشتمتنِ نمونة
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  كاربرد انواع زمان گذشته در رمان: 2جدول شمارة

  التزامي  مستمر  نقلي  بعيد  استمراري  ساده
71%  13%  9%  5%  1%  1%  

  
ي باال از زمان اين استفاده. ل استكاربرد زمان گذشته تقريباً سه برابر زمان حا  

 برون ذهن گذشته گوياي اين مطلب است كه راوي در بيان واقعيات دنياي درون و
- كار گيرد، شايد با اين عمل مي ها را در ساخت گذشته بهخود ترجيح داده است آن

د ارخواسته به ما نشان بدهد كه او از منظر داناي كل، قصد تعريف كردن خاطراتي را د
زمان با شخصيت نقش اول رمان اين وقايع را كه ما همكه اتّفاق افتاده است نه اين

تجربه كنيم، كه البته اين كار با مهارت تمام صورت گرفته است چرا كه مثالً در كافي 
 گويد كه گويي خودش نيز دوبارهشاپ، راوي چنان از احساس شرم گريستنش سخن مي

  . تدر همان شرايط واقع شده اس
گونه هم تحليل كرد كه راوي خواسته به توان كاربرد باالي اين زمان را اينمي  

، شايد به همين دليل كاربرد اغلب مسائل و رويدادها از ديدي دور، گويي از باال، بنگرد
طح بسياري نسبت به ساير  ساده و استمراري و بعيد با اختالف سزمانهاي گذشتة

راوي (اين نگاه دور گويي در ذهن كالريس . آمده استهاي گذشته در داستان  زمان
اكنون وقوع يافته كند و حتّي اگر همقرار دارد؛ كالريس حوادث را تجربه مي) داستان

را ها پردازد و از نگاه و تحليل خود آنها مين در ذهن خود به تحليل و بيان آنباشند چو
تر گويي ذهن او جايي عميق. برد ميكارها را با زمان گذشته بهدهد، آنبه ما نشان مي

  .گر وقايع استاز نگاه او قرار دارد؛ او يك راوي صِرف نيست، او تحليل
ه مقام صدق هاي گذشته ب  توجه به كاربرد اندك ساير زماناين دو نظر ارائه شده با  

  ملموس يااز زمان گذشتة%  1عنوان مثال استفادة تنها كه به شود، چراتر مينزديك
كند يا مان با ما درك نميزمستمر گوياي اين مطلب است كه راوي يا حوادث را هم

زمان از درك همكند؛ حالت  جا به ما القا ميچون آنها را به ذهن منتقل كرده و از آن
 پر كاربرد ما، ساده، استمراري، بعيد و نقلي هستند، كه هاي گذشتة زمان. رودبين مي

 گذشته اتّفاق اربرد دارد پس حتّي نقل قول حوادثي كه درساده چندين برابر نقلي ك
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ند، شايد بتوان اين را دليلي براي ارجح دانستن ديدگاه دوم ما بر ا افتاده هم اندك
  .ديدگاه اول دانست

 اول قرار دارد، در مرتبة% 55ال نيز، حال ساده با كاربرد زمان ح% 23از مجموع   
ر با و حال مستم% 14گيرد و حال التزامي با ار ميپس از آن قر% 30حال اخباري با 

  . دهند هاي بعد را تشكيل ميرده% 1
با توجه به نظراتي كه براي زمان گذشته ارائه داديم بايد بگوييم كاربرد زمان حال در   

او در ذكر وقايع و تجربيات . روداين رمان مواردي است كه راوي به زمان گذشته مي
كند و اغلب، زماني كه در اين تر از زمان تعريف، گاهي رجوع ميقديمخود، به خاطرات 

ندرت نيز حال ملموس  مان حال ساده يا اخباري است و بهگيرد، زكار ميحالت به
جا، كالريس در در آن.  رمان166 دهيم به صفحةه شما را ارجاع مي، براي نمون)مستمر(

هايي كه  كند به يادآوري زماناست شروع ميكه ماشين همسرش خراب شده حالي
هاي رفته و ديالوگشد، به كمكش ميپيش از اين وقتي ماشين آرتوش خراب مي

زده يا به تعميركار، آقا سعيدِ كرده است و يا به تاكسي زنگ ميمشخّصي را تكرار مي
ين  ذكر اراوي براي. هاي خاصي را با او نيز داشته استآمده باز ديالوگتعميركار كه مي

كند و ها استفاده مي  ساده و اخباري بيش از ساير زمانهاي حال وقايع از افعال، در زمان
طلبد، براي حال اخباري، تعريف وقايع گذشته است و از نقشي كه او از اين دو زمان مي

وقتي او از تعريف . كندتر استفاده ميهاي خاطرات قديميحال ساده بيشتر در ديالوگ
آيد، دوباره به زمان وتر ميشود، و به اصطالح يك زمان جلارغ ميخاطرات قديم ف

  .دهده ميمبرد و در قالب زمان گذشته داستان را ادا ساده پناه ميگذشتة
اين عدم استفاده از زمان .  مستقيمي نديديمدر متن نمونة خود از زمان آينده استفادة  

 بخش هاي طور كه در مثالراوي، همان. شدبااي رمان تواند به دليل حالت واگويهآينده مي
ها استفاده كرده و از  ان آينده را بياورد از ديگر زمانتئوري آمد، هر جا خواسته زم

  .  زمان آينده كرده استادةفمعناي آنها ا
هاي اين فعل اين  از نقش. اندك استفاده كرده استراوي از مضارع التزامي نيز بسيار 

شود و در كار رود و گاهي هم با اين فعل بسيار شبيه ميبهاست كه به جاي فعل امر 
  .اين رمان هم بارها اين شباهت را ديديم
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شايد اين كاربرد .  نوع را در اين رمان داراست28 فعل امر نيز كاربرد اندك حدود 
اي به كاربرد افعال امري ندارد يا اقتدار اندك گوياي اين موضوع باشد كه راوي عالقه

كند كه درس  از اين افعال را ندارد، مثالً تنها دو سه بار كودكانش را تحكّم مياستفاده
 به ساير .دهد و از امر خبري نيستها توضيح ميوانند، اغلب در ديگر موارد به آنبخ

مضارع التزامي نيز كه يا حالت . گويدندرت امري سخن مي افراد رمان هم بسيار به
تواند گوياي عدم اقتدار رود ميكار ميام، وقتي كم بهامري دارد يا آرزويي و يا الز

  .گوينده باشد
  

   تحليل و تفسير انواع وجه .5
انواع وجه خبري، پرسشي، عاطفي، تأكيدي، ترديدي، وصفي، امري، شرطي، التزامي، 
پيشنهادي، آرزويي، تمنّايي، دعايي و نهي، به ترتيب از بيشترين تا كمترين كاربرد را 

  .اراينددر رمان د
بينيم كه كاربرد وجه خبري نسبت به پرسشي كه  با توجه به نمودار درصدي، مي 

اين اختالف كاربرد بين وجه اول با ساير . دومين مرتبه را داراست حدود شش برابر است
ها حاكي از اين است كه راوي در اين رمان به گزارش و بيان حوادث و رخدادهايي وجه
چه در درون يس دارد در طول رمان ما را با آنكالر. اتّفاق افتاده استپردازد كه برايش مي

هاي ذهني  سازد و ما را در جريان تحليل ميذهن و خارج از ذهنش اتّفاق افتاده، آشنا
  . تواند همين امر باشدعلّت كاربرد باالي وجه خبري مي. گذاردخود مي

، سطح بعدي را به خود %62كاربرد پس از وجه خبري با % 10وجه پرسشي با   
تواند گوياي اين مطلب باشد كه راوي ذهني نقّاد و اين رقم مي. اختصاص داده است

او پيوسته در . گر، چه در رابطه با سؤاالت ذهن خود چه سؤاالت اطرافيان، داردپرسش
ذهن خود درگير است؛ چرا هول شدي؟ چرا مثل هميشه شلنگ را دور شير حلقه 

طوري نگاه كرد؟ نكند ات اينرتش كردي؟ چرا اميلي به آشپزخانهكني؟ چرا پنمي
همه سال  ات كثيف است؟ آرمن اينها را از كجا ياد گرفته است؟ اين آشپزخانهجايي در

  ...  كي گذشت؟ چند بار به مادر گفتم وقتش نشده كيف نو بخري؟ و
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تر از مردان طفيزنان عا. وجه عاطفي سومين بسامد كاربرد را در اين رمان دارد  
  . تواند همين امر باشد و دليل ميزان كاربرد نسبتاً باالي اين وجه نيز ميهستند
شايد كاربرد اين .  نوع وجه ما قرار دارد14 پنجم كاربرد در رتبة% 4ه ترديدي، با وج

مانده پركاربردتر است وجه نسبت به وجوه قبلي كمتر باشد اما نسبت به هشت وجه باقي
هاي ذهن خود نسبت  ، زنانِ اين رمان اغلب در درگيريتوانيم بگوييممين روي ميو به ه

دانيم كه اوالً به اين دليل ما كاربرد اين وجه را ذهني مي. به اطرافيان در ترديد هستند
 اين وجه در متن هايي كه از كه در مصداقدوم اينخيزد، ترديد و شك از ذهن برمي

جايي كه آليس مانند آن. سوءتفاهم رفتاري ديديمني و ناشي از ها را ذهيافتيم بيشتر آن
ريس يقين ندارد جا كه كالآيد، يا آنتاميان از او خوشش ميكرده است دكتر آرگمان مي

پوشد يا واقعاً با كفش نميدار كه از همسرش بلندتر نباشد كفش پاشنهكه آيا براي اين
كه مطمئن است از تمام مردهايي كه ينتر است، او حتّي با وجود اتخت راحت پاشنه
خود را در اين » تقريباً«احتياط را رعايت كرده و با واژة شناسد بلند قدتر است، جانب  مي
تواند هم به ذهني بودن وجه ترديدي و هم  اين موارد مي. دهدمردد نشان ميقدي بلند

   .شودبه ترس زنان اين رمان به اظهار نظر قطعي در مورد مسائل، منجر 
ي غيرامري نيز توانستند وجهدارد كه البته بخشي از افعال امري مي% 2وجه امري   

چند اكثراً وجه امري با فعل امري يكسان بود و ما آن را در بخش داشته باشند، هر
تواند نشان از زمان افعال توضيح داديم، كه اين تعداد اندك استفاده از وجه امري مي

  . شخصيت اول رمان باشدناتواني و عدم اقتدار
كننده است كه ما همين تعداد اندك كمي اميدوارآمده است ا% 1 وجه التزامي تنها  
شويم، رو مي هگاهي با الزام و اجبار و قاطعيت از سوي كالريس در اين رمان روبگه

 ها نيز از سوي ديگران است، اوج الزام كالريس بر همسرش كردن ه اكثر اين ملزمبماند ك
اخالق هركس «: گويدجا كه مي كروات است و براي دوقلوها در آنواداشتن او به زدن

   .كه بيشتر حالت توصيه دارد تا الزام» مخصوص خودش را دارد، بايد مراعات كنيم
دو وجه پيشنهادي و آرزويي و نيز وجه تمنّايي و وجه دعايي و نهي در انتهاي وجوه  
  .ها استفاده كرده استز آنگيرند و راوي كمتر اقرار ميما 
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    تحليل و تفسير ميزان ارتباط انواع زمان و وجه.6
 نوع در زمان 91اند و كار رفته  نوع در زمان گذشته به654 ،از وجه خبري اين رمان

ذشته است تا حال، و گر وقايع گدهد كه راوي بيشتر گزارشاين دو رقم نشان مي. حال
. اين در رابطه با كاربرد زمان گذشته در اين رمان گفتيمچه ما پيش از كنندة آنتصديق

 بار 72 بار آن در زمان گذشتة ساده، 493 گذشته،  وجه خبري در زمان654از تعداد 
كه در مورد اين را باشد كه نكاتي  بعيد مي بار در گذشتة61در گذشتة استمراري و 

طوالني نشدن كالم ا براي جكند و اين تصديق ميسه زمان در بخش زمان افعال آورديم 
  . كنيم آن خودداري مياز ذكر دوبارة

چند باز هر.  بار با زمان حال52ده است و  بار با زمان گذشته آم72وجه پرسشي  
هم كابرد زمان گذشته بيشتر است از حال، اما دليل نزديكي كاربرد اين دو زمان 

گر مطلب در زمان گذشته تواند به اين خاطر باشد كه اصل گفتن، اغلب حتّي ا مي
  . گونه استشود، پرسش و بيان پرسش نيز اينباشد به زمان حال بيان مي

 بار يعني تقريباً دو برابر زمان حال، 67 بار زمان حال داريم و 32در وجه عاطفي   
چه را كه توانيم آناست و با اين مصداق ميبيان عواطف بيشتر در ذهن . گذشته داريم

 جا هم مدته در اين رمان ذكر كرديم در اينكارگيري بيشتر زمان گذشبهدر مورد دليل 
  . نظر قرار دهيم

از جمالت زير . وجه تأكيدي در ميزان كاربرد زمان گذشته و حال تقريباً برابر است 
شويم كه دليل اين برابري در كاربرد دو زمان حال و گذشته مانند وجه متوجه مي

  : آيد اين وجه بيشتر به صورت نقل قول و ديالوگ ميپرسشي به اين دليل است كه
 يوپ ديس لوبيا را گذاشت ).141: 1383پيرزاد، ( شده بودندهاي گوجه فرنگي همه سياه بوته

صندليش را عقب . »هستيدحتماً روي رژيم ! آها«. روي ميز و ظرف ساالد را گرفت جلو آليس
جانب  اينبه عقيدة. نداريد هيچ رژيم الزم شما«: زد، با دقّت آليس را برانداز كرد و گفت

   ).125: همان(» طور بسيار بسيار خوب هستيدهمين
ترديد و دو .  بار در زمان حال آمده است18 بار در زمان گذشته و 27وجه ترديدي  

چه براي كاربرد زمان گيرد پس با توجه به آنن شكل ميطور كه آمد در ذهدلي همان
  .نمايد كه زمان گذشته در وجه ترديدي بيش از زمان حال باشديگذشته گفتيم درست م

 بديهي است كه وجه امري اصالً در زمان گذشته نيامده و تنها دو بار در مضارع التزامي
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دانيم كه از كاربردهاي مضارع مي. آمده است و در ساير موارد با فعل امري انطباق دارد
  . ستالتزامي آمدن اين زمان در مفهوم امر ا

در ساير وجوه .  بار در زمان گذشته آمده است8 بار در زمان حال و 17وجه شرطي  
نيز زمان حال يا بيشتر از زمان گذشته كاربرد دارد يا برابر با آن است كه چون اين وجوه 

. پردازيم ها نميگير نيستند به توضيح يك يك آنشمكاربردهاي اندكي دارند و چندان چ
چنين كنيم، هم را با زمان حال بيان مي شرطي بايد گفت معموالً شرط اما در مورد وجه

توانيد براي آوريم، ميدر وجه التزامي نيز ما اجبار و الزام را به شكل زمان حال مي
گونه است وجوه  همين. تصديق اين مطلب به مثال وجه ترديدي در داخل متن رجوع كنيد

  .كنيم ها بيشتر از زمان حال استفاده ميراي آنزويي، تمنّايي، دعايي كه بپيشنهادي، آر
  

   تحليل و تفسير انواع ادات .7
 ، به ترتيب ادات كالمي در جايگاه نخست كاربردكنمها را من خاموش مي چراغدر رمان 

  .ندهستند و سپس ادات موقعيتي و ادات كيفي كاربردهاي كمتري را دار
. باشند ك متن ميتر ياف يا در سطح كالن بندهاي يك پاراگردهندةادات كالمي پيوند 

.  كالريس، راوي رمان استدهندةدهنده و نظمر ذهن ارتباطگها نشانكاربرد باالي آن
خوبي  ها را به ها و تحليل بينيين نكتهگر دارد، او گويي اكالريس ذهني نقّاد و تحليل

  . ق كندتواند به هم ارتباط دهد و كالمي روشن و گسترده در متن خلمي
طلب است كه كاربرد ادات موقعيتي در حد وسط دو نوع ديگر ادات، گوياي اين م  

هاي مختلف روگردان  مفاهيم زمان، مكان، علّت و چگونگي پديدهذهن كالريس از ارائة
هاست، بنابراين جاي تعجب نيست كه نبوده و ذهن او تحليلگر و راوي همين پديده

 همين مفاهيم را ايفا دهندة ادات كالمي كه نقش پيوندتر ازبيشتر از ادات كيفي و كم
هايي كه بايد داشته باشد،  مبتداي اصلي بند يكي از نقش. وندكار ركنند، در متن بهمي

كاربرد نسبتاً باالي اين ادات گوياي . عنصر موقعيتي يا همان ادات موقعيتي بودن است
. اندكار رفتهي در متن رمان زياد بهاين مطلب است كه مبتداهاي مفهومي و موضوع

 مفاهيم و دهندةدهنده و بسطه آمد، توضيحطور كيعني كالريس به عنوان راوي همان
  . افتدحوادث تجربي است كه در اطرافش اتّفاق مي
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. شوندتقسيم مي ادات وجهي و ادات نگرشي ادات كيفي خود به دو زيرمجموعة  
عني وجه و ساختار آن دارند و به فعل و عنصر صرفي  تنگاتنگ با مادات وجهي رابطة

  .ادات نگرشي نيز گوياي نگرش گوينده نسبت به كلّ گزاره هستند. شوندمربوط مي
 نظر و ي باشد كه راوي داستان از ارائةتواند بدين معنكمي كاربرد ادات كيفي مي 

 فعل بند، پرهيز دةكننا و يا كاربرد ادات تكميلنگرش خود نسبت به حوادث و رويداده
 طور البته همان. در ادات كيفي، ادات نگرشي كمتر از ادات وجهي كاربرد دارند. كرده است

گونه نيست كه كاربرد ادات كيفي خيلي كمتر از ساير ادات باشد آيد اينكه از آمار بر مي
نشاني از ادات نگرشي شايد اندك كاربرد  .اما در هر حال در سطح سوم كاربرد قرار دارند

 ايذهني كه توان اظهار نظر در مورد حوادث و رخداده. ذهن در فشار و محدود راوي باشد
  . نظري را ندارداطرافش را نداشته و قدرت ارائة

  
 گيرينتيجه. 8

 :هاي انجام شده به اين نتايج رسيديم در بررسي
خواسته  ه راوي ميكيكي اين: تواند گوياي دو نكته باشدكاربرد زياد زمان گذشته مي -1

نشان دهد كه وقايع رمان اتفاق افتاده است و براي او تمام شده حال به قصد تعريف 
شود كه بيشتر احساس مي. نمايد اين هدف باشد كند، كه بعيد ميراي ما تكرار ميب

اين نگاه . خواسته به اغلب مسائل و رويدادها از ديدي دور، گويي از باال، بنگردراوي مي
ن كند و چوويي در ذهن كالريس قرار دارد؛ كالريس دارد حوادث را تجربه ميدور گ

. بردكار ميها را با زمان گذشته بهپردازد آندر ذهن خود به تحليل و بيان آنها مي
 .تر از نگاه او قرار داردگويي ذهن او جايي عميق

ور خاطراتي كه تأييد مطلبي كه در مورد قبل گفتيم كاربرد زمان حال است در مر -2
وقتي به زمان حال . آيدكند كه آن خاطرات دارد به يادش ميراوي مشخّصاً اظهار مي

 ).166: 1383پيرزاد، : كن (گردد دوباره زمان گذشته غالب استمي باز
ي زن تواند نشان از عدم قدرت سياسكاربرد اندك فعل امر و مضارع التزامي كه مي -3

وجه امري و التزامي . گيرد باشدا قرار ميهايي كه در آنه معرمان در خانه و در ميان ج
 .نيز در اين رمان كم كاربرد بودند

 كاربرد باالي وجه خبري كه نشان از گزارش و بيان حوادث به شكل جمالت خبري -4
  .از سوي كالريس دارد
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 دوم بودن وجه پرسشي گوياي ذهن نقاد و پرسشگر راوي است ذهني كه  در مرتبة-5
 .دهديوسته صاحب خود را تحت فشار چراهاي گوناگون قرار ميپ
 . باالي زنان رمان دارد وجه عاطفي در مرتبة سوم است كه نشان از عاطفة-6
 وجه ترديدي كاربرد تقريباً بااليي دارد كه نشان از ترديد و ترس زن رمان در اظهار -7

 .نظر قطعي دارد
 . نشان از نااميدي و خستگي داردوجه پيشنهادي و آرزويياندك  كاربرد -8
 . كالريس استدهندة و نظمدهنده ذهن ارتباط كاربرد باالي ادات كالمي گوياي-9

 مفاهيم دهندةريس بسط دومي ادات موقعيتي گوياي اين است كه كال كاربرد مرتبة-10
 .افتد است كه در اطرافش اتفاق مياي و حوادث تجربي

 تواند به دليل ذهن محدودشدة ميتري در سطحي كالنادات نگرشاندك  كاربرد -11
  .زن رمان باشد
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