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 چکیده:
 یهاشاخه نیاز مهمتر یکی ،یمتون ادب یو زبان یساختار دستور یو بررس لیحلت: زمینه و هدف

زنان  یداستانها یسبک زبان سجیكه بحث مقا یزمان ژهیبو ،است یآثار ادب لیو نقد و تحل یشناسسبک

سطح زبان زنان و مردان  سبک و یتفاوتها یتواندآنها، م یدستور یتوجّه به ساختارها و مردان باشد؛

و دستور،  یمهم زبانشناس یهاهینظر زا یکیسازد.  انیضعف و قوّت آن آثار را نما زیكند و ن صخّرا مش

 از مقولت یکی یبه بررس ه،ینظر نیمقاله براساس ا نیاست. در ا یدیهال کلیما زانیمقوله و م جینظر

 بزرگهایش چشمدانشور و  نیمیسسووشون  یدر داستانها یدروه فعل یهادستگاه یعنی یمهم دستور

 .میاپرداخته یعلو

 یاكتابخانهعلمی و  یمحتوا با ابزار اسناد یلیتحلتوصیفی ی  مقاله نیدر ا قیروش تحق: روش مطالعه

 .است

ون سووش یدر داستانها یدروه فعل یهادستگاه زان،یمقوله و م یجدر بخش اول مقاله، بنابر نظرها: یافته

و در  یشودمربوط، نشان داده م یشود و آمارهایم فیوصت ،یبزرگ علوچشمهایش دانشور و  نیمیس

 نقد دفتمان یهاهیموردنظر بنابر نظر یدر داستانها یدروه فعل یهااستفاده از دستگاه ۀبخش دوم، نحو

 مشخّص دردد.  زیزن و مرد ن سنددانیسبک نو زیشود تا تمایم لیتحل ت،یو جنس یو زبانشناس

فعلی در سووشون، ادرچه تنوّع چشمهایش را ندارد و برخی وجوه  هایدروهدر كاربردِ  گیری:نتیجه

شده و ها حسابهای فعلی در این داستان نمودی ندارند، میتوان دفت استفاده از این دروهفعل و دروه

منظّم است. وجوه فعل در دو متن متفاوت است. ادرچه به تناسب در سووشون وجه اخباری كمی 

یدهد، اما این درصد در كاربرد بالی وجه التزامی در چشمهایش خنثی بیشتر از چشمهایش نشان م

 شده و نشان میدهد متونی هستند كه از ابزار احساسی و عاطفی برای تولید متن استفاده میکنند.

درحالیکه بسامد افعال التزامی بزرگ علوی بیشتر از دانشور میباشد و این نشان میدهد كه قطعیت در 

  متن كمتر است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Analysis of literary texts' grammatical and 
linguistic structure is one of the essential branches of stylistics and critique of 
literary works. Especially when comparing the language style of men's and 
women's stories, paying attention to their grammatical structures can identify 
the differences in the style and language level of men and women and highlight 
the strengths and weaknesses of those works. One of the essential theories of 
linguistics and grammar is Michael Halliday's theory of scale and category. In 
this article, based on this theory, we have examined one of the critical 
grammatical categories, namely the devices of the verb group in Cheshmhayash 
and Suvashun stories. 
METHODOLOGY:  This study was conducted using descriptive-analytical 
method. 
FINDINGS:  In the first article part, according to the theory of scale and 
category, the verb group devices in the stories of these two authors are 
described, and the relevant statistics are shown. In the second part, the way 
the verb group devices are used in the stories according to theories of, Critical 
discourse, linguistics, and gender is analyzed to distinguish the styles of male 
and female writers. In this article, the role of the verb and its tense are studied. 
CONCLUSION: According to the available analyses, one of the results is a 
significant difference between these two authors using the verb group No. 1 
device of the news impersonal self-standing type. Alawi has made a mistake in 
objecting to these verb devices type, and inconsistency between the verbs has 
caused the incoherence of his story. On the other hand, sometimes, the 
differences in the use of the devices of the verb group between the two stories 
go back to the aspect of language and gender. 
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 مقدمه
شناسی جدید، توصیف متن بدون ارائج نظر در درجج خوبی یا سستی و نازلی آن است. یکی از ویژدیهای سبک

شناسی نشان میدهد كه بجای استفاده از واهدان محدودی برای بیان ویژدیهای ی سبکنتایج پژوهشها

شناسی یک اثر علمی یا ادبی، از توصیفات مبتنی بر شواهد متن باید استفاده كرد. سم سون عقیده دارد كه سبک

ل شناسی تبدیدر زبانای تخصصی ها و علوم مختلف، به شاخهبر استفاده از همج زمینهشناسی عالوهامروزه سبک

( و با این رویکرد میتوان به carter& simpson,2005:14شده است و بنیادی استوار پیدا كرده است )

ترین حوزۀ كاربرد زبان را دربردارد دست یافت. تاكنون آثار دستاوردهای چشمگیری در مطالعات ادبی كه برجسته

سبک داستانی نویسنددان زن و مرد از منظر زبانی و ادبی، نوشته  نامه و مقاله دربارۀ تفاوتمختلفی اعم از پایان

ذر اند. حال آنکه از رهگهای ادبی به تحلیل تطبیقی این متون دست زدهشده است كه اغلب این آثار، بنابر نظریه

ها، نظریههای زبانشناسانه و آراء دستوری هم میتوان تحلیلهای خوب و منسجمی را ارائه كرد. یکی از این نظریه

نظریج مقوله و میزان ام كا هالیدی، زبانشناس بزرگ انگلیسی، است كه برای اولین بار، نکاتی تازه در این نظریه 

دیده میشود كه در مکاتب زبانی و دستوری قبل موجود نبود. سؤال اصلی این پژوهش، به این امر می ردازد كه 

آن تا چه حد در توصیف و تحلیل ساختارهای زبانی و دستوری های نظریج مقوله و میزان با مصادیق و زیرشاخه

موجود در داستانهای معاصر فارسی، مناسب و كارآمد است؟ و از طرفی دیگر، این مطالعه بر آن است كه تمایز 

سیت شناسی جنها ازجمله دفتمان انتقادی و زبانموجود میان سبک نویسنددان مرد و زن را برمبنای سایر نظریه

دهد. بر این اساس، مقالج حاضر دارای دو قسمت مجزّا اما در خدمتِ یک هدف است. ابتدا با نظریج مقوله و  نشان

های های فعلی در داستانهای موردنظر پرداخته میشود و تفاوتها و شباهتهای دستگاهمیزان، به توصیف دستگاه

طی، متعدی و لزم، معلوم و مجهول، مثبت و وجه فعل، زمان، ساختار، فعل تام و ربدروه فعلی بویژه از منظر 

سیمین دانشور نشان داده میشود و در بخش دوم مقاله،  سووشونبزرگ علوى و  چشمهایش در داستان، منفی

شناسی های دروه فعلی در داستانهای این دو نویسنده براساس نقد دفتمان و زبانعلّت و كیفیتِ استفاده از دستگاه

ا به سبک شخصی نویسنددان زن و مرد در نحوۀ كاربرد دروه فعلی در داستانهای معاصر جنسیت تحلیل میشود ت

فارسی پی ببریم و بخصوی به این نکته برسیم كه چه تفاوتهایی میان كاركرد دروه فعلی میان زنان و مردان 

 نویسنده وجود دارد و البته این دو هدف، در امتداد هدف اصلی این مقاله است.
 

 هروش مطالع
ای با دو رویکرد توصیفی ی آماری و تحلیلی انجام شده است؛ یکی از مقولت مهم این پژوهش بصورت كتابخانه 

ن های مقوله و تحلیل انتقادی دفتمادستوری یعنی دروه فعلی را در داستان چشمهایش و سووشون، براساس نظریه

ر هایی كه دها را براساس مؤلفهاین نوشتههای فعلی، ایم. س س براساس توصیف و تحلیل دروهبررسی كرده

ایم. در آخر با بررسی آمار و بسامدها و همچنین درصدهای بندی كردهچهارچوب نظری تحقیق آمده است، دسته

ایم و از متنها نیز های فعلی دو نویسنده پرداختههای موجود در دروهآمده، به تحلیل و مقایسج دستگاهبدست

لزم به ذكر است برای ایجاد این محیط آماری، از روش اتّفاقی )رندوم(  ایم.ان شاهدمثال آوردههایی را بعنونمونه

 555ایم و از هر داستان ایم و صفحاتی از هر دو داستان را برای آماردیری و تحلیل انتخاب نمودهاستفاده كرده

 . علت استفاده از روش رندوم یا اتفاقی، یکیایمدروه فعلی را براساس مبانی تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار داده

شناسی رایج و شاید درستترین باشد. دیگر اینکه در بررسی زبان متن، با آن است كه این نوع انتخاب در سبک
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ای ای جز این روش و رویکرد نبود و دیگر اینکه زبان در متن، پدیدههای فعلی، چارهتوجه به تعداد زیاد دروه

های موجود در آن طبیعتاً تکرارپذیرند؛ البته ادر این امکان های فعلی و دستگاه؛ بخصوی دروهتکرارشونده است

های فعلی دو داستان، بررسی و تحلیل شوند، بسیار درستتر و درجج اطمینان باشد كه تمامی بندها و جمالت و دروه

دارد و این نکته واضح است كه محصول و  آمده بسیار بیشتر است؛ اما چنین كاری سالها زمان نیازبه نتایج بدست

نتیجج بررسیهای متنی با جامعج آماری محدود، نزدیک به مطلوب است و یقینی و قطعی نیست. علّت بردزیدن دو 

نویسندۀ زن و مرد هم این است كه بتوانیم تا حدودی ساختارهای وجه و زمان فعل موجود را در داستان یک 

رد مقایسه كنیم تا ادر ساختارهای خای مربوط به یک جنسیت، در متن مشاهده نویسندۀ زن با یک نویسندۀ م

شد، تبیین دردد. از طرفی دیگر، از میان زنان، سیمین دانشور و اثر مشهورش، سووشون و از میان مردان، بزرگ 

 مورد بررسی هایی از آثار موفق و مشهور داستانی فارسی،علوی و اثر مشهورش، چشمهایش بردزیده شد تا نمونه

 قرار درفته باشد.
 

 سابقۀ پژوهش
در تحلیل و نقدهایی كه تاكنون روی آثار ادبی و براساس نظریج مقوله و میزان و بطور كلی، آرای هالیدی صورت  

درفته، انسجام، بیشتر از بخشهای دیگر مورد توجه منتقدان قرار درفته است و متون زیادی اعم از داستانی و 

. توجه 4394و رحیمیان،  4394اند؛ مانند مقالت نعمتی، وامل انسجامی تجزیه و تحلیل شدهشعری براساس ع

ویژه به این بخش از نظریه، بیتردید بدلیل ظرفیتها و قابلیت فراوان آن درجهت كشف ویژدی انسجام در متون 

اصر بک زبانی متون داستانی معادبی است. تاكنون اثری اعم از مقاله یا كتاب یا رسالج دانشجویی دربارۀ بررسی س

براساس نظریج مقوله و میزان و همچنین بررسی ساختار دروه فعلی كار نشده است، و این پژوهش نخستین تجربه 

در این زمینه محسوب میشود اما آثاری وجود دارند كه برخی ساختارهای دروه فعلی یا نظریج مقوله و میزان را 

كه دربارۀ دروه فعلی در دستور مقوله و « دایستایی و مقولج تهی در زبان فارسیخو»اند ازجمله مقالج مطرح كرده

میزان بطور مختصر صحبت كرده و البته تنها دربارۀ یک نوع دروه فعلی یعنی ناخودایستا، آن هم بصورت پراكنده 

 (.4345سخن دفته است )متولیان ،
 

 بحث و بررسی

بررسی است؛ اول: آنچه اتفاق میفتد )حوزۀ سه جنبج متفاوت قابل انواع موقعیت زبانی درشناسی: زبان و سبک

نی آفریدفتمان(، دوم: چه بخشی از زبان دردیر است؟ )شیوۀ دفتمان( و سوم: چه كسی یا كسانی در حال نقش

است؟ )عامل دفتمان(. این سه متغیر روی هم سبک را تعیین میکنند. سبک به ما نشان میدهد كه براساس نوع 

(. 43-45: 6557و  6553یت زبانی كه به آن سخن میگوییم یا با آن مینویسیم، تغییر میکند )هلیدی، موقع

بینی نوع زبان، در نظر درفتن هریک از این سه مقوله، بتنهایی كافی نیست؛ بلکه لزم است همچنین برای پیش

 (.446كه هر سه مورد را با هم در نظر بگیریم )همان: 

شناسی و از های سبکی اثر ادبی، اعم از نظم و نثر را بعنوان موضوع مطلق پژوهش سبکهتمامی محققان پدید

شناسی، پیوندی نادسستنی با نام محمدتقی بهار دارد. او نخستین اهداف مهم این علم میشمارند. در ایران، سبک

یف اخت. بهار در تعرشناسی سخن فارسی پردكسی است كه در ایران بصورت علمی به كاوش دربارۀ مسائل سبک

سبک در اصطالح ادبیات عبارت است از روش خای ادراک و بیان افکار بوسیلج تركیب كلمات »سبک نو میگوید: 

و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر. سبک به یک اثر ادبی وجه خای خود را ازلحاظ صورت و معنی القا میکند و آن نیز 
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سبک ادبی (. 49: 4391)بهار، « ا نویسنده دربارۀ حقیقت میباشدبه نوبه خویش وابسته به طرز تفکر دوینده ی

انگیز به جهان درون و بیرون است كه با زبانی احساسی )عاطفی( و تصویری بیان میشود؛ نگرشی احساسی و خیال

اد ایج العملزبانی كه عواطف دوینده را به شنونده و خواننده انتقال میدهد و در ذهن او اثر میگذارد و در او عکس

به كار نمیروند )شمیسا،  -زبان روزمره-ها و جمالت در معنای عادی و اصلی خود میکند. در چنین زبانی معمولً واهه

(. از دیدداه شمیسا، سبک، طرز برخورد با مسائل است. این طرز برخورد ممکن است عقالنی، مکتبی، 45: 4345

وحدتی میداند كه در اثر مشهود است. سبک، روح با ویژدی  فلسفی یا احساسی و حتی طنزآلود باشد. وی سبک را

یا ویژدیهای مشترک و مکرر در آثار كسی است. به عبارت دیگر، این وحدت، منبعث از تکرار عوامل یا مختصاتی 

است كه در آثار كسی هست و توجه خوانندۀ دقیق و كنجکاو را جلب میکند. ممکن است برخی از این عوامل یا 

بک اند. زمینج مشترک با وحدت، یعنی سساز نسبتاً آشکار باشند؛ اما معمولً و غالباً پنهان و پوشیدهبکمختصات س

فقط منوط به عوامل لفظی و زبانی نیست، بلکه در تفکر و بینش هم وحدت با تکرار عوامل و عناصر خای اندیشگی 

دربارۀ  سبک « دربارۀ ادبیات و نقد ادبی»خسرو فرشیدورد، نویسندۀ كتاب (. 44: 4391)شمیسا، « حضور دارد

سبک هر شاعر یا نویسنده، مانند رنگ و بویی كه در یک دل یا میوه وجود دارد، اثر او را هم بلحاظ »میگوید: 

پای ابههای هنرمند پهای بیرونی آن، از دیگر آثار ادبی جدا میکند؛ یعنی تفکر و اندیشهمحتوایی و هم بلحاظ نشانه

 (.541: 4343)فرشیدورد، « بیر، در آثار وی حضور داردزبان و تع

شناس برجستج معاصر، است. آراء نظریج مقوله و میزان از جمله آراء ام كا هالیدی، زباننظریۀ مقوله و میزان:  

این  یکی از دلیل»هالیدی به همان اندازه كه پرطرفدار و مورداستقبال است، منتقدان سرسختی نیز داشته است. 

بوبیت و خصومت به این برمیگردد كه هالیدی دربارۀ زبان، هر نوع صحبتی كرده است و وسعت سخنان او، زیاد مح

های هالیدی را بویژه نظریج مقوله (. باطنی نخستین فردی است در ایران كه اندیشه454: 4341)سعیدیان، « است

ن بررسی زبان بدو»ران نظریات هالیدی است؛ زیرا و میزان وی را معرّفی كرد و خود نیز در جایی دفته كه از طرفدا

توجه به بافت فرهنگی ی اجتماعی زبان و بدون توجه به بافت كالمی كه در آن به كار میرود )یعنی بررسی زبان به 

 (. 49: 4319)باطنی، « معنی استشیوۀ چامسکی( كاری بیهوده و بی

رزبان به نظریج مقوله و میزان بازمیگردد. هالیدی در سال بندیهای هالیدی در حوزۀ دستویکی از مهمترین تقسیم

 میداند« مقولت»و « میزانها»بافته از ای بهمرا مطرح كرد. او ساخت زبان را مجموعه« مقوله و میزان»نظریج  4449

 نو بین سه سطح، چهار مقوله و سه میزان تفاوت قائل میشود. نکتج بسیار مهم كه لبّ نظریج هالیدی را روش

اسان شنمیسازد در نوع رابطج میان دستور و معنای كالم نقش میبندد كه درواقع مسیر جدادانج وی از سایر زبان

یک امر قراردادی نیست، بلکه صورتهای « پردازیعبارت»و « معنی»است. در رویکرد نقشگرای هالیدی رابطج بین 

هالیدی رابطج بین دستور و معناشناسی »اط دارند. ای كه رمزدذاری میشوند، ارتبدستوری بطور طبیعی با معانی

را طبیعی میداند نه قراردادی. بدین صورت كه ارتباط بین معنا و كالم در مرحلج صورت اولیه یا صورت فرضی زبان 

 (. 19: 4319)باطنی، « استقراردادی بوده 

یج های فعلی از منظر نظریق دروهدر این تحقهای گروه فعلی زبان فارسی بر مبنای مقوله و میزان: دستگاه 

اند. محمدرضا باطنی بعنوان مقوله و میزان و تحلیل آن بر مبنای مقولت نقد دفتمان توصیف و بررسی شده

رسی های دروه فعلی فانخستین پژوهشگری كه به تحلیل آرای هالیدی در نظریج مقوله و میزان پرداخته، دستگاه

 را سه دستگاه میداند:
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تقسیم میشود. تفاوت این دو طبقه به این صورت « ناخودایستا»و « ایستا»شمارۀ یک كه به دو طبقج  دستگاه .4

میتواند در جایگاه اسناد یک بند آزاد قرار دیرد؛ درحالیکه طبقج ناخودایستا  (finite) است كه طبقج خودایستا

(non  finiteنمیتواند چنین جایگاهی را اشغال كند ). 

 به دو زیرطبقه تقسیم میشود: زیرطبقج شخصی و غیرشخصی.طبقج خودایستا 

های فعلی قرار میگیرند كه دارای سه مقولج در این طبقه آن دسته از دروه (personal) الف( زیرطبقج شخصی

شخص، عدد و وجه باشند. پس در این طبقه فعل دارای امکانات شخص )اول شخص، دوم شخص، سوم شخص( و 

امری( بطور همزمان است، مانند: من میروم، آنان  ۔جمع( و امکانات وجه )خبری التزامی امکانات عدد )مفرد و

 .اندرفته

های شخص و های فعلی كه در این طبقه قرار میگیرند، از دستگاهدروه (impersonal) ب( زیرطبقج غیرشخصى

ن قرار میگیرند، همیشه بدون مسندالیه ها در جایگاه اسناد آناعدد در آنها استفاده نمیشود و بندهایی كه این دروه

 .هستند؛ مانند بشود رفت، بتوان دفت، باید دید، میشد رفت

« سازمنفی»دو، كه فقط دارای دو امکان مثبت و منفی است. وقتی دروه فعلی مثبت باشد، جایگاه  دستگاه شمارۀ .6

اشغال میشود؛  ساز )نه(ه با عنصر منفیولی وقتی دروه فعلی منفی باشد، این جایگا در دروه فعلی خالی است؛

 .مانند: نمیتوان برد. كشته نشد. نکشت

دستگاه شمارۀ سه: در این دستگاه دو امکان معلوم و مجهول قرار میگیرد؛ مانند: كشت؛ كشته شد. خواهد  .3

 (.434: 4371كشت؛ كشته خواهد شد )باطنی، 

 (0شکل شمارۀ ) 

 
عبارتند  كه عضو دارد دو غیراخباری وجه امّا میشود؛ خوانده نام همین به كه ستا عضو یک تنها دارای اخباری وجه

 نمود، زمان دستوری، حالت، شمار، شخص، یعنی فعل به مربوط دستوری هایمقوله میان از التزامی و امری. از

 ارتباطی مییابند، بروز فعل ساختمان در بدلیل اینکه وجه و نمود و دستوری زمان مقولج سه دذرایی، و جهت وجه،

وجوه فعلی با عالئم خای آنها كه بر مبنای نظریج مقوله و میزان ذكر شده است و درواقع  دارند. یکدیگر با تنگاتنگ

دراصل نشان دادن تکرار و تداوم عمل در  MEمقاله است، در جدول زیر آمده است:  مثالً، كاركرد  اساس كار این

این نوع كاركرد فعل، به تداوم تصویرها  سووشونمد بالیی دارد؛ اما در داستان دذشته است و در هر دو داستان بسا
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انجامیده كه بنوبج خود در شکل دادن فضای ادبی داستان، نقش مهمی ایفا میکند، بطوریکه یکی از ویژدیهای 

« میبلعیدر راهش چیز را سو همه میکشید، باد زوزه افتادمیطوفان كه راه »سبکی دانشور در این داستان است: 

 (.461: 4399)دانشور، 

 (0جدول شمارۀ )

 

های فعلی كه نمای متنند و بار معنایی دروههای فعلی در داستانهای منتخب در این پژوهش: كاركرد گروه

اند؟ آیا در های متفاوت، در متن به كار درفته شدههر متنی را به دوش میکشند، چرا و به چه ضرورتی در نمایه

ها و محركهایی فعلها را در متن هدایت میکنند و در اختاری آنها اهدافی دنبال میشود؟ چه انگیزهشکل س

ساختارهای مختلف به میدان متن میفرستند تا ایفای نقش كنند؟ ذهن ما قادر است با توجه به عنصر موقعیت و 

توصیف زبان بدون اشاره به بافت و »بیان، معنا و مفهوم موردنظر را كشف كند و به اعتقاد مالینفسکی و فرث: 

 (.51: 4343)هلیدی و رقیه حسن، «. موقعیت نمیتواند كامل باشد

 های فعلی در داستان چشمهایش بررسی گروه

در این بخش توصیفی دروهای فعلی، بسامد و كاركرد وجه فعل، زمان، مجهول و معلوم، شخصی یا غیرشخصی، 

 توجه است.رمان چشمهایش، نوشتج بزرگ علوی، قابل مثبت و منفی و ساختمان دروه فعلی در

 . نقاشان جوانیمیگذرد. سالهای زیادی از روز مرگ استاد شدم. با او آشنا یافتمباألخره زن ناشناس را »متن اول: 

ی ای طرح آده. عدهشده است . كمابیش نقاشی هم وسیلج نان خوردناندبیرون آمدهها و از مدرسه بردشتهاز فرنگ 
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برای  و كاریکاتور میکشند، صورت اشخای را مصور میکنند، كتب را آرایندمی، صحنج تئاتر را میکشندارتی تج

 (.35: 4343)علوی، « میسازندروزنامه 

( شخصی، تام، وجه اخباری، زمان دذشته مطلق، مثبت، MM/ف )45/یافتم/ فعل متعدی با فرمول دستوری-

 معلوم، ساده است.

( شخصی، ربطی، وجه اخباری، زمان دذشته مطلق، مثبت، معلوم، MM/ف )45ول دستوری/ شدم/ فعل با فرم-

 ساده است.

( شخصی، تام، متعدی، وجه اخباری، MZ/ف )47آرایند، میسازند/ فعلها با فرمول دستوری / میگذرد، میکشند، می-

 حال مطلق، مثبت، معلوم، ساده هستند.

شخصی، تام، متعدی، وجه اخباری، زمان حال، مثبت،  (MZ/ف )47ری / مصور میکنند/ این فعل با فرمول دستو-

 معلوم، مركب است.

( شخصی، تام، لزم، وجه اخباری، ماضی نقلی، مثبت، MZ)+(EM/ ف )49اند/ با فرمول دستوری شمارۀ / بردشته-

 معلوم، پیشوندی است.

وجه اخباری، ماضی نقلی، مثبت،  ( شخصی، ربطی،MZ)+(EM/ ف )49/ شده است/ با فرمول دستوری شمارۀ -

 معلوم، ساده است.

( شخصی، تام، لزم، وجه اخباری، زمان MZ)+(EM/ ف )49اند/ فعل با فرمول دستوری شمارۀ / بیرون آمده-

 ماضی نقلی، مثبت، معلوم، مركب است.

 نه از حصیر سیاهو روی لچک یک كاله فرنگی زنادره زده است و زیر دلو  بر سر كردهلچک سیاهی »متن دوم: 

اش ندهخ ببیند،كه ادر آدم فقط این قسمت تابلو را  است . منظرۀ این زن با لچک و كاله بحدی مضحکدیده میشود

 «خوانده نمیشود. اما در قیافج زن شوخی و تمسخر درآوردتقلید  میخواهد. مثل اینکه یک زن هرجایی میگیرد

 (.54: 4343)علوی، 
( شخصی، متعدی، تام، وجه اخباری، زمان MZ)+(EM/ ف )49مول دستوری شمارۀ كرده/ فعل با فر / برسر-

 ماضی نقلی، مثبت، معلوم، مركب پیشوندی است.

( شخصی، متعدی، تام، وجه اخباری، زمان MZ)+(EM/ ف )49/دره زده است/ فعل با فرمول دستوری شمارۀ -

 ماضی نقلی، مثبت، معلوم، مركب است.

شخصی، وجه اخباری، زمان حال مطلق، مثبت،  (MZ/ف)47ن فعل با فرمول دستوری اش میگیرد/ ای/خنده-

 یافته( است.معلوم، مركب )دسترش

شخصی، وجه اخباری، )میخواهد( در جایگاه  (MZ/ف )47/ میخواهد تقلید درآورد./ این فعل با فرمول دستوری -

وه فعلی، زمان حال مطلق، مثبت، معلوم، ساده عنصر فعل ناقص، )تقلید، در( در عنصر غیرفعلی )آورد( هستج در

 است.

( شخصی، وجه التزامی مطلق )بدون باید(، )بین( هستج EL/ف )5/ ببیند/ این فعل متعدی با فرمول دستوری -

 دروه فعلی، زمان حال، مثبت، معلوم، ساده است.

زامی مطلق )بدون باید(، )در( در شخصی، متعدی، تام، وجه الت (EL/ف )5/ درآورد/ این فعل با فرمول دستوری -

 عنصر غیرفعلی )آورد( هستج دروه فعلی، زمان حال، مثبت، معلوم، پیشوندی است.
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/ دیده میشود/ فعل مجهول در دستگاه سوم دروه فعلی بررسی میشود؛ دارای زمان حال مجهول، مثبت، ساده -

 میباشد. 

 ساز )شدن(، حالعلی بررسی میشود؛ با قید حالت مجهول/ خوانده نمیشود/ فعل مجهول در دستگاه سوم دروه ف -

 مجهول، منفی، ساده میباشد.

شخصی، وجه اخباری، زمان حال مطلق، مثبت، معلوم،   MZ/ف )47/ است/ این فعل ربطی با فرمول دستوری -

 ساده است.

ه یا بیست سال بیشتر كه من نوزد میدانم، اما خوب آشنا شدمدر چه سالی با او  نیستدرست یادم »متن سوم: 

ه ب میتوانستم. میدانستندپرجرئت. اما دختران همطرازم مرا پررو  میگویمپرجرئت. خودم  بودم. دختری نداشتم

. از مطالبی كه اصالً موردعالقج حرف بزنمو ساعتها  معرفی كنمخودم را  امنشناختهو  ندیدهكسی كه هردز او را 

. دنبواین جسارت من زننده  بودمو چون خوشگل  دفتگو كنم، نبودمارد ، از چیزهایی كه خودم هم ونباشدطرف 

اد ، اما استعدنبودم. در مدرسه بچج خرفتی میدادندو به من پروبال  آمدخوششان میجوانها همه از این دستاخی من 

 (.75: 4343)علوی، « دل میکرد وجود داشتمن بیش از آنچه در باطن من 

( شخصی، وجه اخباری، زمان حال مطلق، منفی، معلوم، MZ/ف )47فرمول دستوری / نیست/ این فعل ربطی با -

 ساده است.

( شخصی، وجه اخباری، زمان دذشته، منفی، MM/ف )45/ نبود، نبودم/ این دو فعل ربطی با فرمول دستوری-

 معلوم، ساده است.

ان دذشته، مثبت، معلوم، ساده ( شخصی، وجه اخباری، زمMM/ف )45/ بودم/ این فعل ربطی با فرمول دستوری-

 است.

( شخصی، وجه اخباری، حال مطلق، مثبت، معلوم، MZ/ف )47/ میگویم، میدانم/ این فعلها با فرمول دستوری -

 ساده هستند

شخصی، متعدی، وجه اخباری، دذاشته استمراری،  (ME/ )43/ میدانستند، میدادند، / با فرمول دستوری شمارۀ -

 هستند.مثبت، معلوم، ساده 

( شخصی، وجه اخباری، MZ)+(EM/ ف )49ام/ فعلها متعدی و تام با فرمول دستوری شمارۀ ام، نشناخته/ ندیده-

 ماضی نقلی، منفی، معلوم، ساده هستند.

شخصی، وجه التزامی مطلق، حال، مثبت،  (EL/ف )5/ معرفی كنم، دفتگو كنم/ این فعلها با فرمول دستوری - 

 معلوم، مركب هستند.

حرف بزنم/ دروه فعلی است. عنصر فعل ناقص + عنصر غیرفعلی + هسته، این فعلها با فرمول دستوری  میتوانستم/  -

 شخصی، وجه التزامی مطلق، حال، مثبت، معلوم، مركب هستند.  (EL/ف)5

 ساده است.شخصی، وجه التزامی مطلق، زمان حال، منفی، معلوم،   (EL/ف)5/ نباشد/ این فعل با فرمول دستوری -

( شخصی، وجه اخباری، زمان دذشتج مطلق، منفی، معلوم، MM/ف)45/ نداشتم/ این فعل با فرمول دستوری-

 ساده است.

شخصی، وجه اخباری و زمان دذشته مطلق،  (ME/ )43آمد، دل میکرد/ با فرمول دستوری شمارۀ /خوششان می-

 مثبت، معلوم مركب است.
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شخصی، وجه اخباری، زمان دذشته مطلق،  (MM/ ف)45مول دستوری شمارۀ / با فرآشنا شدم/ وجود داشت، -

 مثبت، معلوم، مركب است.

های فعلی زیر در رمان با دقت در جدولهای بسامد دروههای فعلی در داستان چشمهایش: بسامد گروه

 %75كه درصد دروه فعلی در وجه اخباری  375دروه فعلی موجود،  555چشمهایش متوجه میشویم كه از مجموع 

های فعلی موجود، متعلق به وجه اخباری اند. پس اكثر دروهدروه فعلی در وجه التزامی به كار رفته 455دارد و 

دروه فعل رسیدند، جدول زیر  65هستند. و اما دروه فعلی در وجه امری و پرسشی با هم خیلی كم و به تعداد 

 های فعلی را نشان میدهد:بسامد وجه دروه

 های فعلی داستان چشمهایش: بسامد وجه فعل در گروه 2جدول 

 وجه امری وجه التزامی وجه اخباری تعداد مورد

 65 455 375 دروه فعلی 555

 %1 %64 %75 درصد%

 

 های فعلی: بسامد )شخصی و غیرشخصی، ربطی و غیرربطی( گروه 8جدول 

 غیرشخصی شخصی تعداد مورد

 35 175 دروه فعلی 555

 %4 %41 درصد%

 ربطی غیرربطی تعداد مورد

 95 165 دروه فعلی 555

 %44 %91 درصد%

  

های فعلی موجود، بیشترین همچنین با دقت در جدول زیر درمییابیم كه از منظر زمان دروه فعلی در میان دروه 

دروه فعلی  675آن اند و تعداد درصد از فعلها در این زمان به كار رفته %55بسامد متعلق به زمان دذشته است كه 

 645را به خود مختص كرده است و تعداد آن  % 16در زمانهای دذشته میباشد. در مقابل، بسامد زمان حال هم 

درصدی دارند. با این تفصیل كه زمان دذشتج  %3دروه فعلی در زمانهای حال است. اما زمان امر و آینده بسامد 

 س حال ساده. و جالب است كه زمان ماضی نقلی با زمان ماضی ساده بیشترین بسامد را میان زمانها دارد و س

اند. سرانجام های فعلی را به خود اختصای دادهای از دروهمالحظهاستمراری بسامد یکسان دارند و درصد قابل

 ركمترین بسامدها متعلق به ماضی بعید و فعل امر است كه تنها چند بار در متن و جامعج آماری این پژوهش به كا

اند. در محیط آماری، زمان آینده خیلی كم اند. اما زمان آینده و مضارع ملموس تنها در سه مورد به كار رفتهرفته

 دیده میشود و در كل داستان چشمهایش هم بسامد بسیار پایینی دارند.

 های فعلی در داستان چشمهایش: بسامد زمان گروه4جدول  

 زمان آینده بسامد زمان امر حالزمانهای  زمانهای دذشته تعداد مورد

 5 45 645 675 دروه فعلی 555

 %4 %6 %16 %55 درصد%
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 های فعلی متعدی و الزم در داستان چشمهایش: بسامد گروه 3جدول 

 بسامد لزم  بسامد متعدی تعداد مورد

 345 445 دروه فعلی 555 

 %46 %39 درصد%

 

 در داستان چشمهایشهای فعلی مثبت و منفی : بسامد گروه6جدول 

 بسامد منفی  بسامد مثبت تعداد مورد

 95 165 دروه فعلی 555 

 %44 %91 درصد%

 

 های فعلی معلوم و مجهول در داستان چشمهایش: بسامد گروه1جدول 

 بسامد مجهول  بسامد معلوم تعداد مورد

 35 175 دروه فعلی 555 

 %4 %41 درصد%

 

 ی فعلی در داستان چشمهایشها: بسامد ساختمان گروه3جدول 

 مركب پیشوندی بسامد پیشوندی بسامد مركب  بسامد ساده تعداد مورد

 5 65 455 375 دروه فعلی 555 

 %4 %5 %65 %71 درصد%

 

 های فعلی در داستان سووشونبررسی گروه

 نشور به همان سبک وهای مختلفی از داستان سووشون اثر مشهور سیمین داهمانطوركه قبالً اشاره كردیم، نمونه

فعل برداشت  555یش بررسی كردیم، مورد بررسی قرار درفت و برای مقایسه حدود چشمهاروشی كه در داستان 

های فعلی در این های فعلی در سووشون، ادرچه تنوّع چشمهایش را ندارند و برخی وجوه فعل و دروهدروهكردیم. 

شده و منظّم است؛ یعنی مواردی نادستورمند ها حسابه از این دروهداستان نمودی ندارند، اما میتوان دفت استفاد

 آید. برای نمونه متنهای زیر را آوردیم:درآن به چشم نمی

ده شمرو پدر مرحومش بهترین معلم انگلیسی در شهر  درس خوانده بودهرچند در مدرسج انگلیسیها »متن اول: 

، سرجنت زینگر فعلی كسی جز مستر زرینگر باور نمیکرد.  یدیدنماما تا با چشمهای خودش  شنیده بود. زری میشد
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و هنوز فارسی  آمده بودكه به شیراز  میشد. اقل كم هفده سال نبودسابق، مأمور فروش چرخ خیاطی سینگر 

 آسا، مفت و مجانیخود هتر زینگر با آن قد و بالی غول میخرید،. هركس چرخ خیاطی سینگر نمیدانستدرستی 

 (.4: 4399)دانشور، « میدادرس خیاطی به او ده جلسه د

( دارد، شخصی، وجه اخباری، ماضی بعید، MM( + ح)EM/ف)44/درس خوانده بود/ فرمول دستوری شمارۀ -

 مثبت، معلوم، مركب است.

( دارد، خودیستای شخصی، وجه اخباری، MM( + ح)EM/ف)44/ شنیده بود، آمده بود/ فرمول دستوری شمارۀ -

 بعید، مثبت، معلوم، ساده میباشد. زمان دذشته

ساز )شدن(، حال /شمرده میشد/ فعل مجهول در دستگاه سوم دروه فعلی بررسی میشود؛ با قید حالت مجهول-

 مجهول، مثبت، ساده میباشد.

دارد، شخصی، وجه اخباری، زمان دذشتج استمراری،  (ME/ )43/ نمیدید، نمیدانست/ فرمول دستوری شمارۀ -

 وم، ساده میباشد.منفی، معل

دارد، شخصی، وجه اخباری، زمان دذشته استمراری، منفی،  (ME/ )43/ باور نمیکرد/ فرمول دستوری شمارۀ -

 معلوم، مركب میباشد.

دارد، خودیستای شخصی، وجه اخباری، زمان دذشتج  (ME/ )43/ فرمول دستوری شمارۀ میخرید / میشد ، -

 د.استمراری، مثبت، معلوم، ساده میباش

/ 43فرمول دستوری شمارۀ / درس....خیاطی... میداد/ دروه فعلی هست كه با خیاطی دسترش پیدا كرده است. -

(ME) .دارد، خودیستای شخصی، وجه اخباری، زمان دذشتج استمراری، مثبت، معلوم، مركب میباشد 

 نفی، معلوم، ساده است.( شخصی، وجه اخباری، زمان دذشته، مMM/ف)45/نبود/ فعل ربطی با فرمول دستوری-

و بعد از چند دقیقه  میبردندتک، بعضی از مردها را به ته باغ كلنل و زینگر هر دو با هم و داه تک»متن دوم: 

وهرش كه زینگر در دوش ش متوجه شد. زری جام میزدندو به سالمتی هم  میرفتندو یکراست بسراغ بار  برمیگشتند

و  دذشتنداش شدهر از خیابان باغ با ردیف سروها و نارنجهای چراغانیو با زینگ بلند شدو یوسف  دفتچیزی 

شمهای و چ ای به كلنل كرداشارهكه سرجنت زینگر  دیدو  سراغ بار هم نرفتندو  بردشتندته باغ. اما زود  رفتند

 (. 46: 4399)دانشور، « توهم رفتاش و دره شداین یکی چ تر 

شخصی، وجه اخباری، دذشتج استمراری، مثبت، معلوم،  (ME/ )43وری شمارۀ با فرمول دست / میبردند، میرفتند/-

 ساده هستند.

شخصی، وجه اخباری، دذشتج استمراری، مثبت، معلوم،  (ME/ )43با فرمول دستوری شمارۀ  / برمیگشتند/-

 پیشوندی هستند.

ستمراری، مثبت، معلوم، شخصی، وجه اخباری، دذشتج ا (ME/ )43با فرمول دستوری شمارۀ  / جام میزدند/-

 مركب هستند.

وجه اخباری، « صفت»( شخصی، دروه فعلی با عنصر غیرفعلی MM/ف)45فعل با فرمول دستوری/ متوجه شد/ -

 زمان دذشته، مثبت، معلوم، مركب است.

( شخصی، وجه اخباری، زمان دذشته، مثبت، معلوم، MM/ف)45با فرمول دستوری / دفت، دذشتند، رفتند، دید/-

 اده است.س
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( شخصی، دروه فعلی دسترش یافته است )به سراغ نرفت(. یعنی MM/ف)45با فرمول دستوری / سراغ نرفتند/-

هسته )رفت( با دروه حرف اضافج )به سراغ( كه به در آن حذف شده، یک عبارت فعلی است. عنصر غیرفعلی آن 

 زمان دذشته، منفی، معلوم، مركب است.ساز است، وجه اخباری، عنصر منفی نهو  رفتاست و هستج آن  سراغ

 ( شخصی، وجه اخباری، زمان دذشته، مثبت، معلوم، پیشوندی است.MM/ف)45با فرمول دستوری / بردشتند/-

( شیخصیی، وجه اخباری، زمان دذشیته، مثبت، معلوم،    MM/ف)45با فرمول دسیتوری / اشیاره كرد، بلند شید/   -

 مركب است.

( شخصی، وجه اخباری، زمان دذشته، MM/ف)45با فرمول دستوریه + هسته / توی هم رفت/ دروه حرف اضاف -

 مثبت، معلوم، مركب است.

 

 بسامد گروه فعلی در داستان سووشون 
دروه فعلی موجود  555های فعلی رمان سووشون بعنوان مثال متوجه میشویم كه از مجموع با دقت در بررسی دروه

دروه  15دروه فعلی به وجه امری و پرسشی با هم و  35جه اخباری و دروه فعلی به و 165در محیط آماری ما، 

مل است تأهای فعلی موجود، متعلق به وجه اخباری هستند. قابل اند. و اكثر دروهفعلی به وجه التزامی به كار رفته

های فعلی روهكه تمام زمانهای وجه التزامی در این محیط آماری، مضارع التزامی هستند. جدول زیر بسامد وجه د

 را نشان میدهد:

 های فعلی در سووشون: بسامد وجوه گروه1جدول 

 وجه امری        وجه التزامی وجه اخباری تعداد مورد

 35 15 165 دروه فعلی 555

 %7 %9 %95 درصد%

 

 های فعلی )شخصی و غیرشخصی، ربطی و غیرربطی( در داستان سووشون: بسامد گروه01جدول 

 غیرشخصی خصیش تعداد مورد

 45 195 دروه فعلی 555

 %3 %47 درصد%

 ربطی غیرربطی تعداد مورد

 45 155 دروه فعلی 555

 %44 %94 درصد%

 
های فعلی موجود، بیشترین بسامد با نگاهی به جدول زیر درمییابیم كه از منظر زمان دروه فعلی در میان دروه    

ه این زمان درج شده است؛ با این تفصیل كه زمان دذشتج ساده با فعلها ب  % 44متعلق به زمان دذشته است كه 

و س س زمان  %65دانه دارد و س س ماضی استمراری مورد استفاده، بیشترین بسامد را میان زمانهای سه % 44

؛ درحالیکه %4( و زمان ماضی ملموس %6به اضافج زمان دذشتج نقلی كه بسامد كمتری دارد ) %44دذشتج بعید  

كلی دارد كه از بین این سه مورد، زمان حال با سه نمود آن یعنی ساده،  %34های زمان حال و آینده و امر نهنمو

مورد  5مورد و  45درصد است، دارد و زمان آینده و امر، تنها بترتیب،  45التزامی و ملموس، بیشترین بسامد را كه 
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لموس تعلق دارد. دربارۀ فعلهای منفی و مثبت نیز غلبه مورد به مضارع م 3اند؛ همچنین را به خود اختصای داده

  درصد بسامد دارد. 96با فعل مثبت است كه 

 های فعلی در داستان سووشون: بسامد زمان گروه00جدول 

 زمان آینده زمان امر زمانهای حال زمانهای دذشته تعداد مورد

 45 5 415 315 دروه فعلی 555

 %6 %4 %69 %44 درصد%

 

 های فعلی متعدی و الزم در داستان سووشون: بسامد گروه02جدول 

 بسامد لزم  بسامد متعدی تعداد مورد

 675 635 دروه فعلی 555 

 %51 %14 درصد%

 

 های فعلی مثبت و منفی در داستان سووشون: بسامد گروه08جدول 

 بسامد منفی بسامد مثبت تعداد مورد

 45 115 دروه فعلی 555 

 %46 %99 درصد%

 

 های فعلی معلوم و مجهول در داستان سووشون: بسامد گروه04جدول 

 بسامد مجهول  بسامد معلوم تعداد مورد

 45 145 دروه فعلی 555 

 %6 %49 درصد%

 

 های فعلی در داستان سووشون: بسامد ساختمان گروه03جدول 

بسامد مركب  بسامد پیشوندی بسامد مركب  بسامد ساده تعداد مورد

 ندیپیشو

 5 45 45 395 دروه فعلی 555 

 %4 %3 %44 %77 درصد%
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  مقایسۀ تحلیلی كاركرد گروه فعلی در داستانهای چشمهایش و سووشون

در  های فعلیپس از شناسایی و ذكر انواع وجوه فعل در این دو داستان، اكنون با سبک زبان از منظر رویکرد دروه 

 شناسانه و نقد دفتمان، این نکته كه استفادۀ دو نویسنده ازاز تحلیلهای روایت این دو اثر، آشنا میشویم. با استفاده

های فعلی در ساختار روایی داستانهایشان، تا چه میزان باعث انسجام ساختاری روایت و درنتیجه غنای ادبی دروه

نان د سبک نوشتار زكارشان شده است، مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین قصد دیگر این است كه نشان داده شو

بلی های قهای دروه فعلی، چه تفاوتها و تمایزهایی دارد. اكنون با بررسی دادهو مردان در بکاردیری وجوه و دستگاه

 و بسامدها در نمودار شمارۀ یک و دو كه به دست آمده است، میتوانیم نتایج را مورد تحلیل قرار دهیم:  

 

 
 (4نمودار شمارۀ )

 
 (6)نمودار شمارۀ 

 

های آماری جدولها دویای این نکات هستند كه هم در چشمهایش و هم در سووشون، وجه دادهتحلیل وجه فعل: 

وجه اخباری درصد كمتری را  چشمهایشاخباری نسبت به وجوه دیگر كاربرد بیشتری دارد؛ با این تفاوت كه در 
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ی است؛ اما وجه انشایی، مشخّصاً به وجه درصد وجوه فعل اخبار 95درصد و در سووشون  75نشان میدهد؛ یعنی 

التزامی و امری بازمیگردد. وجه التزامی، مفاهیم شرط، شک، دعا، آرزو و تمنا و... را بیان میدارد و در چشمهایش 

نسبت به سووشون بسامد بالتری دارد و این نشان میدهد كه درجج اطمینان و قطعیت در چشمهایش بیشتر از 

یگر در این دستاورد كاربرد وجه امری است. بکاردیری وجه امری در سووشون بیشتر از سووشون است. نکتج د

چشمهایش است. ادرچه وجه امری مراتبی ازقبیل تمنا، خواهش و مفهوم دعوت و سؤال دارد؛ اما اوج بکاردیری 

تی به وجه اخباری این وجه، حکم و فرمان است. در وجه امری دوینده بر آن است تا وقوع فعل را حتمی كند و ح

برساند. وجه امری در سووشون نسبت به چشمهایش از بسامد بالتری برخوردار است و این میتواند حکایت از 

در سووشون  .جزمیت و اقتداری باشد كه در فعل امر نهفته است و با شخصیت نویسنده در داستان سازدارتر است

درصد است. غالباً زنان به  1، كاربرد فعلهای پرسشی درصد است؛ اما در چشمهایش 4بسامد فعلهای پرسشی 

استفاده از جمالت پرسشی با انواع مقاصد و معانی )بویژه شک و استفهام انکاری و غیره( بیش از مردان مشهورند. 

راجر شمیا معتقد است كه در داستانهای زنان بسامد بالیی از جمالتی كه حاوی مفاهیم شک و تردید و آرزو و »

س هستند، وجود دارد كه این موضوع، به ساختار ذهنی زنان بازمیگردد كه بخش آمیگ دالی مغز آنان كه افسو

( ولیکن مسئلج بسامد را كه 49: 4379)كارآمد، « درصد فعالتر از مردان است 4مسئول احساسات است، حدود 

، متفاوت و خای است؛ ولی فعلهای كنار بگذاریم، نحوۀ كاربرد وجه التزامی، در داستان دانشور نسبت به علوی

 پرسشی در وجه امری بیشتر دیده میشود: 

ن؟ وا؟ شهر موقتی به ایوان رسیدند. یوسف ایستاد و به باغ نظر انداخت و دفت: شهرت زیبا شده. .. زری پرسید: »

بیشتر است. (. همانگونه كه میبینید، تعدد جملج پرسشی در مثال فوق 64: 4399)دانشور، ...« شهر من چرا؟

زبان زنان در داستان، در جمالت پرسشی هم نمود ویژه »هالیدی در بررسی زبان داستان امیلی برونته، میگوید 

بر انواع معانی و مفاهیم، داهی یک جملج واحد سؤالی را تکرار میکنند یا با كلمات تأثری دارد. زنان پرسش را عالوه

 (.431: 4441الیدی، )ه« و اصوات عاطفی دیگر هم همراه میکنند

های دروه فعلی در وجه اخباری، آنچه بیش از همه باعث تمایز و تفاوت دو در زمینج دستگاهتحلیل زمان فعل: 

داستان شده، وجه اخباری از نوع زمان نقلی و نقلی مستمر است. با مراجعه به نتایج قبلی میبینیم كه مجموع 

درصد از  3درصد است؛ حال آنکه در سووشون، تنها 61شمهایش، كاربرد ماضی نقلی و ماضی نقلی مستمر در چ

این زمان استفاده شده است. پس از منظر بسامد، تفاوت محسوس و معناداری بین دو اثر است؛ اما آنچه ورای 

بسامد، باعث تمایز سبکی دو داستان شده، نحوۀ خای استفادۀ بزرگ علوی از این دو دستگاه دروه فعلی است كه 

دقیقاً به این روش عمل كرده است. این تفاوت  چمدانعلوی در دیگر آثارش هم مانند مجموعه داستان  البته

چشمگیر در بسامد، برای دو داستانی كه هر دو، بارها به تعریف خاطرات دذشته، اقدام میکنند و به اصطالح 

ه ه بررسی پرداختیم، متوجّه شدیم كتأمل است. زمانی كه برای علل این تفاوت در كمیّت ببک میزنند، قابلفلش

علوی، هنگامیکه دربارۀ شخصیتهای مهم داستانش، از اخالق و رفتار آنها در دذشته، صحبت میکند، در یک 

پارادراف، با بسامد زیاد و پشت سرهم از ساخت نقلی بهره میبرد؛ این ساخت با توجه به كاركردهای ماضی نقلی، 

وخوی شخصیت در زمان حال نیز هست. مخصوصاً فعلهایی كه در نحوۀ وقوع و خلق بیانگر استمرار و تداوم ویژدی

تداومی هستند، به عبارت دیگر با كاربرد این نوع افعال به ثبات ویژدیهای اخالقی خاصی در شخصیتها پی میبریم 

وند. ماضی یشو دویی داستان ساخت توصیف قصه را پیدا میکند و شخصیتها به ایستایی و عدم تغییر نزدیک م

نقلی فعلی دوزمانه است؛ ساختار این فعل بسیار خای است؛ هم بر دذشته دللت دارد و هم بر حال؛ بخش صفت 
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ساز آن بر حال نظر دارد؛ یعنی فعلی كه در دذشته مفعولی یا هستج دروه فعلی بر دذشته دللت دارد و بخش حالت

 ف بوده و تا زمان حاضر دوام و استمرار دارد. برای مثال:اتفاق افتاده یا صفتی كه از دذشته در وجود موصو

، تهداشای عبوس ، اغلب قیافهبوده استاین است كه استاد ماكان مرد رازداری  امدریافتهبطور كلی، آنچه از آنها »

و هیچ توجهی  میزده، با آشناهای خود و بخصوی با زنان و شادردان رک و راست حرف کردهكمتر شوخی می

های او خشنود میشوند یا نه؛ هردز دفتج كسی را چه خوب و چه بد برای دیگران به اینکه دیگران از دفته هنداشت

و ادر صحبتها از چند جمله  میزدهكه در حضور او از دیگران غیبت كنند، كم حرف  نمیشده، راضی نمیکردهنقل 

كس مدعی نیست كه دوست صمیمی زنددی. هیچتا دربارۀ امور عادی  بوده، بیشتر دربارۀ كار خودش میکردهتجاوز 

: 4343)علوی، « است بودهو در خانج او باز  میشده، كمتر ظهر مهمان نداشته. استاد با كسی آمدوشد بودهاستاد 

فعل با این ساخت مشاهده میگردد و دقیقاً در جایی  45(. همانطوركه دیده میشود در همین پارادراف كوتاه، 45

لی مستمر با بسامد بال استفاده شده كه توصیف كردار و رفتار شخصیت اصلی در دذشته است؛ از ساخت نقلی و نق

برعکسِ بزرگ علوی، سیمین دانشور، در تمام مواردی كه داستانش دارای چنین كاركردی است، از دذشتج ساده 

اشد و ن عنصر داستانی ببجای نقلی استفاده كرده است و این میتواند حکایت از تغییر شخصیت و استحاله در ای

شخصیت را در پویایی تقویت كند. البته برخی چون هالیدی و حسن بر این باورند كه استفاده از زمان دذشته در 

توصیف شخصیت از ویژدیهای زبانهای هندواروپایی است. وقتی در این زبانها عادات و اخالق افراد توصیف میشود، 

 (. به متن زیر دقت كنیم:461: 4474تفاده میشود )هالیدی و حسن، از زمان حال ساده یا دذشتج ساده اس

 ....«و  نمیزد. زیاد حرف نمیکردادبی . در حضور بزردتر، بیمیزد. همیشه لبخند بودزری... در كودكی شجاع »

 (. 441: 4399)دانشور، 

ی رده: ب»لیسون جولی در كتاب اند؛ بعنوان نمونه اپرداخته موضوعاندیشمندان حوزۀ دفتمان انتقادی هم به این 

ای موارد زنان در صحبت كردن دانست؛ اما بهرحال در پاره بانمیتوان مردان را برابر »میگوید: « زبان و جنسیت

تر در سطح جمله استفاده میکنند و اركان جمله مانند تفاخر یا یادآوری شکوه دذشته از ساختارهای زبانی پیچیده

(. جالب اینجاست حتی خود هالیدی در كتابش به 467: 4343)جولی، « لنیتر میگردنداز قبیل فعل و قیدها، طو

نی و بیزبان مردان غالباً مستقیم و كوتاه و روشنگر است؛ اما زمان خودستایی و بزرگ»این نکته اشاره كرده كه 

کنند دزینند؛ شاید دمان میسخن راندن از مفاخر خانواددی و حرفج خود، سعی میکنند زبانی مطوّل و سنگینتر را بر

 (.451: 4441)هالیدی، « تأثیر قرار میدهنداینگونه، دیگران را بیشتر تحت

یکی دیگر از تفاوتهای مهمی كه دربارۀ كاركرد دروه فعلی های فعلی خودایستای وابسته: تحلیل كاربرد گروه

ه است كه بازهم در سووشون رعایت شده های فعلی خودایستای وابستدر این دو داستان وجود دارد، كاربرد دروه

یکی از موارد مهم دروه های فعلی »اما در چشمهایش، در بیشتر موارد، این انسجام وجود ندارد. به زعم هالیدی 

خودایستای وابسته، مربوط به دذشتج استمراری است. یعنی ادر دوینده، به بیان خاطره یا ماجرایی از دذشته 

، دو یا چند فعل همزمان یا با فاصلج بسیار نزدیک به هم اتفاق بیفتند، از دذشتج دست بزند و در این حالت

 (. به مثالهای زیر نگاه كنید: 417: 4474)هالیدی و حسن: « استمراری استفاده میشود

و  تندبرمیگش بعد از چند دقیقهكلنل و زینگر هر دو با هم و داه تک تک، بعضی از مردها را به ته باغ میبردند و »

 (. 46: 4399)دانشور، « به سراغ بار میرفتند و به سالمتی هم جام میزدند یکراست

قشان و بالفاصله به كار ساب اندمیگشتهو بعد از چند دقیقه باز میزدندو حرف  میکردنداستاد با دوستانش خلوت »

 (. 455: 4343)علوی، « اندمیزدهدست 
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و وابستگی لزم كه باید در استفاده از زمان مناسب فعل استفاده  در مثال چشمهایش، میبینیم كه از آن انسجام

 های فعلی از نوع ماضی استمراری باشند، خبری نیست.شود و همج دروه

در دفتمان )تحلیل دفتمان( هم فعل مجهول و هم فعل متعدى بسیار تحلیل كاربرد فعلهای الزم و متعدی: 

ساخت تعدى »یچگاه متن خنثى وجود ندارد. ئولوهیک هستند و هحائز اهمیت است. چراكه متون حاوى بار اید

تالش زبان است براى یافتن پاسخ به این پرسشهاى بنیادى چه كسى یا چه چیزى انجام میدهد؟ و چه كسى چه 

 (.431: 4345زاده، )آقادل« چیزى را نسبت به چه كسى انجام میدهد

و لزم معلوم شد كه تعداد فعلهای لزم در چشمهایش از  های آماری درخصوی فعلهای متعدیبا مقایسج داده

مورد، بیشتر از مورد مشابه در سووشون است و برعکس تعداد فعلهای متعدی در سووشون بیشتر  555مجموع كل 

درصد كاربرد دارد. بسامد فعلهای  46درصد و در چشمهایش  51از چشمهایش است. فعلهای لزم در سووشون 

درصد میباشد و این با نظریج هاپر و تامسون درمورد تعدی در  39درصد و در چشمهایش  14 متعدی در سووشون

وری ای دستمتعدی بودن یا لزم بودن افعال در زبانها اساساً مقوله»باره معتقدند: دستور زبان همسوست كه دراین

اند. در مطالعات كالمی و "هزمینپس"، و "زمینهپیش"نیست؛ بلکه بازتاب دو نقش كالمی و كاربرد شناختی 

آرایند و پیامهای اصلی دوینده یا نویسنده را دربر ها آن بخش از متن هستند كه صحنهزمینهكاربردشناسی، پس

زمینه حاوی پیام اصلی است. كننده و فرعی را ایفا میکنند؛ اما پیشها نقش تدارکزمینهندارند و درواقع پس

ه نقل )ب« زمینه مالط آنبندی و شالودۀ متنند و پسها استخوانزمینهاند، پیشزمینهحوادث و وقایع اصلی پیش

(. پس در این صورت میتوان دفت در داستان سووشون فراوانی فعل متعدی نشانگر آن 41:4345زاده، از آقادل

د لی. این فراینها استوار است، یعنی حوادث و وقایع اصزمینهبندی و شالودۀ متن آن بر پیشاست كه استخوان

ای برای سبک زبانی متن ازطریق فراوانی افعال متعدی در آن قابل توجیه است. متغیری كه وجه تمایز برجسته

است در مقایسه با چشمهایش كه به نسبت، افعال متعدی در آن كمتر از سووشون است. با این توصیف میتوان 

افعالی كه در داستان عاطفی چشمهایش با حضور دو  اند.دفت كه افعال، رسالت خود را بخوبی انجام داده

 كه در داستان افعالیكننده ) فاعل و مفعول( رسالت خود را در شالوده و اساس متن به انجام میرسانند و شركت

ستوری و تبلور د. »سازند و وقایع را مینگارندافعالی كه حادثه توصیفی سووشون نیز جایگاه خود را حفظ میکنند؛

بندی مثل لزم است؛ زیرا از جمله ویژدیهای رخدادهای فرعی و صحنج آنها مثل ها غالباً در قالبزمینهسصوری پ

 «كننده )مسندالیه( در آنها استتوصیف وضعیت زمان حادثه مانند هوا سرد بود، بهار بود... حضور یک شركت

 (.41)همان: 

فعال ربطی و غیرربطی در متن سووشون نسبت به در مقایسج نوع اتحلیل كاربرد افعال ربطی و غیرربطی: 

همان متغیر در متن چشمهایش باید دفت كاربرد افعال ربطی در سووشون بیشتر از كاربرد آن در چشمهایش 

است. از افعال ربطی بعنوان متغیر زبانی كه درجج شناخت و اطمینان بیشتری به متن میدهند، یاد شده است 

« است»دذاری نیز دارند و كاربرد فراوان فعل اسنادی و بویژه عال ربطی مفهوم ارزشضمن اینکه اف(. 444)همان: 

میتواند توجیه ارزشی داشته باشد كه دوینده از آن بشکل هدفمند استفاده میکند. افعال ربطی چون دربردیرندۀ 

دارند ی تأكید و قطعیت برخوراسناد هستند و فاقد كنش و در پی بیان نسبت بین نهاد و دزاره، از درجه و میزان بال

و فاقد تردید و شک و التزامند و چون ساخت خبری دارند، از جزمیت و قطعیت بالیی برخوردار هستند. یارمحمدی 

دذاری بندی و ارزشدو مسئلج طبقه»دذاری میداند و مینویسد: بندی یا ارزشوظیفج عمدۀ الگوهای ربطی را طبقه

دفتمان است و ما برحسب دیدداه اجتماعی و فکری خویش اشیا و حوادث و اعمال  از مسائل مهم تحلیل انتقادی
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 «دذاری میکنیم و داهی جمالت كنشی را برای منظورهای خای به ربطی تبدیل میکنیمخود و دیگران را ارزش

افعال توجیه شود كه  چشمهایش، اینگونهو سووشون كاربرد فراوان افعال ربطی در . (441: 4343)یارمحمدی، 

ر در اند و این بیشتبخشی به متن و همچنین برای اثبات متن به كار رفتهربطی جهت قطعیت در متن و اطمینان

 داستان سووشون دیده میشود.

ساخت مجهول ادرچه بیانگر دیدداه ایدئولوهیک است و با مخفی نگه »تحلیل كاربرد فعلهای معلوم و مجهول: 

ده كتمان حقیقت و انحراف از واقعیت محسوب میشود، ولی همیشه اینگونه داشتن چهرۀ كنشگر از دید خوانن

های آمیز باشند؛ زیرا جملههای مجهول فاقد كنشگر، تا این حد دارای بار منفی و توطئهنیست كه همج جمله

ای احساس منفی مجهول زیادی در متون بخصوی متون علمی بدون كنشگر بیان میشوند كه در هیچ خواننده

 (.447: 4345زاده، )آقادل« دونه بار ایدئولوهیکی نیستانگیزد و حذف كنشگر دارای هیچنمیبر

درصدی فعلهای معلوم در سووشون درمقابل بسامد 49دهندۀ حضور ها نشاناعداد و ارقام موجود در جدول داده

ه هم سووشون و هم درصدی فعلهای معلوم در چشمهایش است. از بسامد فوق اینگونه استنباط میشود ك41%

اند. در چشمهایش برای جلودیری از تکرار و چشمهایش درصد بالیی از افعال معلوم را به خود اختصای داده

آوری متن، كمی به فركانس فعلهای متعدی افزوده شده است و همچنین به اقتضای سیاست حاكم و عامل مالل

 ی افزایش دارد.های فعلی متعدحاكمیت سیاسی در آن زمان میزان دروه

ی دارند های متفاوتانگارههای مثبت و منفی، بافت دفتمان و پیشجملهتحلیل كاربرد فعلهای مثبت و منفی: 

تأثیر قرار میدهد. در زبان، جملج ساز به فعل جملج مثبت، تمام یا بخشی از معنای آن را تحتو افزودن عنصر منفی

های مستقلی دارند و برخالف زبانهای ساختگی، است و این دو خاستگاه تر از جملج مثبتمنفی، نشاندار و پیچیده

شناسان در جهانی بودن نفی در زبانهای طبیعی ساختارهایی وجود دارند كه خای یکی از این دو قطبند. زبان

 اند، یعنی معتقدند در تمام زبانها روشی برای منفی كردن بندهای مثبت وجود دارد. مشکوۀالدینیهمعقیده

 (.4344:435الدینی،)مشکوه« ها ممکن است به كار رودافعال منفی در همج جمله»مینویسد: 

جمالت »شناسی نقشگرا( دربارۀ جمالت منفی و مثبت كه دذاران زباندرایی دیون )از بنیانبا توجه به نظریج نقش

دهندۀ تغییر و تحول در نشان منفی را نشانگر وضعیت ایستا و بدون تغییر در جهان میداند و جمالت مثبت را

های فعلی را با توجه به درصد كاربردشان در جدول اینگونه تحلیل كرد كه ، میتوان این داده«جهان معرفی میکند

( با میزان بسامد بالی جمالت مثبت بدنبال تغییر و تحول %99( و چه سووشون )%91هر دو متن چه چشمهایش )

اند. متن سووشون بدنبال تغییر در رشگر تحول و خواهان تغییر در جهان بودهو ددردونی در جهان هستند و دزا

 جهان بیرون با بسامد بالی افعال كنشی و رویدادی، این تحول را نشان میدهد.

آمده از هریک از ساختهای فعل در دو متن بررسی و مقایسج آمار بدستتحلیل كاربرد فعلهای ساده و مركب: 

ه آمار فعلهای ساده در سووشون بمراتب بالتر از چشمهایش است. از سویی دیگر تعداد افعال مذكور نشان میدهد ك

د ها اختالف درصغیرساده )پیشوندی و پیشوندی مركب( در چشمهایش بیشتر است. نکتج برجسته در این داده

ست و جالب است درصد در سووشون ا 3درصد در مقابل  5افعال پیشوندی است؛ افعال پیشوندی در چشمهایش 

 اند، تقریباً یکسان است. با توجه بهكه بسامد افعال مركب در هر دو متن كه با عنصر غیرفعلی )اسم( ساخته شده

قالب و نوع ادبی داستان و زبان آن كه به زبان عموم مردم درایش دارد، افزونی بسامد افعال ساده در آن بسیار 

ان فارسی امروز، بسته به هانر و نوع ادبی و مخاطبانی كه متن خواهد طبیعی باشد. فراوانی فعلهای مركب در زب

داشت، بستگی بسیار زیادی دارد. در متنهای فاخر و شاخص كه نویسنده تالش دارد اثر بدیع و سبک متفاوتی 
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دارد و نخلق كند، طبیعتاً از زبان عامیانه بویژه تکرار افعال فاصله میگیرد؛ ولی در داستان چنین ضرورتی وجود 

 چه بسا درایش به زبان مردم در داستان، نقطج اوج و درخششی برای متن باشد. 

 

 زبان و جنسیت 
ها ای مثل دروه فعلی بسیار نادرست، و واقعاً لزم است كه در این نوع مقولهانعکاس تفاوت زبان زن و مرد در مقوله 

فعل در زبان زنان میتوان دفت با توجه به ویژدیهای  و تحلیلهای جزئیتر نیز به این تفاوت پرداخت. درخصوی وجه

شخصیتی زن ومرد، نمود وجوه التزامی در زبان زنان بیش از مردان است. وجه امری و بیان آمرانه در افعال موجود 

در زبان مردان بیشتر است. وجه خبری در زبان متون روایی طبیعتاً بیش از متون غیرروایی است. همچنین از 

 درا، وجود فعلهای ذهنی و تصوری در زبان زنان به نسبت بیش از مردان است.انشناسی نقشمنظر زب

چنانکه در طول مقاله دیدیم، یکی از ویژدیهای كاركرد دروه فعلی در داستان سووشون به رعایت انسجام لحن 

ور خص شد كه دانششخصیتهای داستان با جنسیت یا موقعیت اجتماعی آنان معطوف میگردد و نیز تا حدودی مش

میزان تأثیر جنسیت در زبان و دفتار افراد، در جوامع »از نمود فعل دقیقاً در جای اصلی خود، استفاده میکند. 

یشود، ها مربوط ممختلف، متفاوت است. داهی این تفاوت در سطح واهدان آشکار میشود؛ یعنی به كاربرد بعضی واهه

لمات یا آهنگ جمله مربوط میشود؛ داهی نیز در دستورزبان منعکس داهی جنبج آوایی دارد؛ یعنی به تلفظ ك

(. اما با بررسی آثاری كه به تفاوت نگاه و سبک زبان در داستانهای زنان و مردان 39: 4394)باطنی، « میشود

ن، امردان غالباً نسبت به زن»مربوطند، مشخّص شد كه این ویژدی، به نوع متفاوت نگاه زن و مرد هم مرتبط است؛ 

كمتر سخن میگویند؛ اما داهی این قضیه برعکس میشود... یکی از این مواقع، زمانی است كه مردان قصد بیان 

وجود یک یا چند ویژدی مهم اخالقی را در خود یا دیگری دارند كه در این حالت، جمالت متعدد و طولنی را به 

: 4379)دری، « مان، وجود داشته و خواهد داشتكار میبرند؛ چراكه معتقدند این ویژدیها مستدام و در طول ز

47.) 

 

 گیرینتیجه 

های فعلی دو متن داستانی نتایجی حاصل شد و آن اینکه سبک زبانی هر دو نویسنده داه با بررسی آماری دروه 

 ،همگرا میشود و داه در برخی مقایسات متفاوت بوده و این امر طبیعی است. از منظر وجه، زمان، منفی و مثبت

شخصی و غیرشخصی، معلوم و مجهول... الخ، پارادوكسها و تمایزات با توجه به بررسی آماری فوق داه بیشتر و داه 

كه ما تا حدودی توانستیم سبک زبان زن و مرد را در توجه است، این است كمتر بوده، و آنچه در این پژوهش قابل

شدیم زبان زنان در داستان سووشون بیشتر در افعال  یک حوزۀ ادبی، از هم تشخیص بدهیم، تا جایی كه متوجه

حركتی و عاطفی نمود پیدا میکند و تعداد زیاد آنها جمالت را كوتاهتر میکند و زنان به جمالت كوتاه تمایل 

 همچنین وجوهبیشتری دارند. بسامد فعلهای لزم در سووشون بیشتر از بسامد آن در داستان چشمهایش است. 

متفاوت است. ادرچه به تناسب در سووشون وجه اخباری، كمی بیشتر از چشمهایش به كار رفته فعل در دو متن 

است، اما این درصد در كاربرد زیاد وجه التزامی در چشمهایش خنثی شده و نشان میدهد متونی كه از ابزار 

ووشون در داستان سند. احساسی و عاطفی برای تولید متن استفاده میکنند، از وجه التزامی بیشتری بهره میگیر

بسامد زمان دذشته غالب بود و بیشتر از چشمهایش از زمان دذشتج متناسب و منسجم استفاده شده است و نیز 

استفاده از فعل امر در سووشون بیشتر از داستان چشمهایش است و این نشان از قوت متن و غلبج سبک امری در 
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د. درحالیکه بسامد افعال التزامی بزرگ علوی بیشتر از دانشور بالغت دارد و این به شخصیت نویسنده برمیگرد

 میباشد و این نشان میدهد كه قطعیت در متن كمتر است.

 

  نویسندگان مشاركت

ی المللبیندانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی آقای دكتر حمید طاهری .استشده اجاستخر امام خمینی )ره(

 متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعبآقای حسام السالمه . اندبوده مطالعه این اصلی

  .استبوده پژوهشگر دو هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در .اندداشته شنق نهایی

 

  قدردانی و تشکر

دانشکده ادبیات و علوم  پژوهشی و آموزشی مسئولن از را خود تشکر مراتب میدانند لزم خود بر نویسنددان

 دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه المللی امام خمینی )ره(بیندانشگاه انسانی 

 .نمایند اعالم

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است رفتهنگ صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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