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چکیده

باوجود پژوهشهای بسیااری هیا د دیابیاد ،در جهیا الی

شیی

الییت ،ضییاورم الا ییۀ قییا درچهییارچوب ییی

نجیا

نظایییۀ

دبا شناختی انسجم ،باش د ها داا حساس ایشود .ین ضیاورم

با توجا با ین حقاقت تقویت ایشود ها در چنی دهیۀ خایا ،بیا ر
نظای اناالب با ی الا ۀ نیو اتیو در پاتیو نظاییاهیای بیار

دبا شناالی همچو الاختگا یی و نقشگا یی فا هم ای

الیت.

در پژوهش حاضا ،درپیی نیام هیا ییام الیورۀ یاالیان ر درپاتیو
افاهام صلی نقشگا یی هلا ی تحلال هنام .دنظا هلای ی ،دالیتور

دبییا د الییا الییاختار صییلی تشییلال شی

الییت :الییاخت گیییر یی،

الاخت وجهی و الاخت ابت یی .ین الا الاختار ،بیاتاتایب ،اسیوو

1

د نش اوختۀ هارشناالی رش دبا شناالی د نشگا ر دی هااانشا Batmanih@yahoo.com

 .3د نشاار و عضو هاأمعلمی گاو دبا شناالی د نشگا ر دی هااانشا amer@razi.ac.ir
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تحققبخشا

با الا فا نقش بادنمودی ،بانیافادی و اتنیی نی ؛ بی ین

تاتاب ،دبا در بیادنمود رخد دهیا ،رو بیب بانیافادی و ایتنالیادی،
نقش یفیا اییهنی  .تحلایل الیا الیاختار ییادشی در الیورۀ یاالیان،

ع و با نشا د د قابلاتهای نظایۀ نقشگا درتباان ینگونا اتو ،
اتن اوردنظا ر باعنو اجموعا ی د قو هیا و گفتگیوهیایی نشیا

ایده ها د الاختار وجهی همانن ی باخورد رن .

واژههااای یلیاادی دالییتور الاسییتمی -نقشییی ،قییا  ،الییاخت
گیر یی ،الاخت وجهی ،الاخت ابت یی.

 .1مقدمه

پاش د پاد ختن با هاگونا تحلال ،شنایی ی اختصا با افاهام نظای درحودۀ نقشگا ییی،
ضاوری الت؛ بنابا ین ،در ینجا ،اؤ فاهای صلی ین نظایا ر ا افی ایهنام.
دالتور الاستمی -نقشی هلای ی ،د التیب نی

الییاختی فییا  ،2ر ی یلما ی  ،3التییب پییا

و بیاصیورم اشیخ

 ،نظاییۀ نظیا -

و بییاویییژ ر ی اتسییاوس ثییا پییافتییا و

چهارچوبی فلای الت ها بادنبا هش

و باا توجاهی با ی الاختارها و رفتارهای دبیانی

الت .فا و اا انوفسلی ،و طافد ر

دنی گی

هیا دجملیا هلای ی ،همگیی در نی

ایهادن ؛ د همان روی ،عنو «التب ن » دربارۀ

ها بیاهیار رفتیا الیت (المسیو ،2

 .)323 :2899هلا ی در باهارگاای باخی افاهام الاالی نظایۀ خود ،ی نی الاستم ییا نظیا
باعنو اجموعا ی د گایناهای املن در بافتی خاص ،شلار د فا

ثا پییافتیا الیت

(هاس .)x :2871 ،4چنا ها هلا ی ،خود نوشتا الت ،دالتور الاستمی ،با افهو جانشیانی

و گاینش ،التو ر الت .الاس یین دالیتور ،ثیار الوالیور ،اا انوالیلی و فیا  ،یلما ی ،

1. Firth System and Structure Theory
2. Louis Hjelmslev
3. Sampson
4. Kress
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التب پا

 ،ثار دبا شناختی و نسا شناختی اایلایی بو س و الاپاا و ورف الت؛ ایا

در صل ،با ها د فا پ ی

ا

الت ( .)313 :3993همات افهو گاینا ،تا ب نجاالیت

الت ها گاوهی دالتور الاستمی -نقشی ر نظایۀ گایناها نااا ن (وبستا.)2 :3998 ،2

وی همچنان با چن نقشیبود دبا  ،و بستگی دبا بیا بافیت فاهنگیی -جتمیاعی و نایا
ین افهو  ،ع قاان الت ها «ا نی ی نی نقش در بافت» .ین افهیو ر پاشیتا ،اا انوفسیلی
الاح هاد بود (هاس.)viii :2871 ،
نچا گوناهای اتفاوم نقشگا یی ر با یل یگا پاون ایده  ،ین ی ۀ الاالیی الیت
ها الاختار دبا تحت تأثاا نقشهایی الیت هیا دبیا در جتمیا و در فا ینی رتبیا
ایهنی ؛ بیا همیان الیبب ،الیاختار دبیا  ،یین نقیشهیا ر این ل

یفیا

اییهنی و یین صیل،

نقشگا یی ر د دالتور د یشی اتمایا ایهن .

تااپسییو  3ا تق ی الییت همییا گونییا هییا دالییتور گشییتاری ،دبییا شناالییی ر بییاالییمت

دیستشناالی الوق ایده  ،دالتور نقشی ناا دبیا شناالیی ر بیا جاا یاشناالیی نادیی

تیا

ایهن (تااپسو  .)8 :2887 ،ن رالو هم ا تق الت نچا هلا ی ر د دیگا دبا شناالیا
الاشناس قا باستم ،اانن نو چااسلی اتمایا ایهن  ،تأها وی با یین دو نلتیۀ الاالیی
الت :نخست ،نلا دبا  ،بخشیی د نظیا نشیاناشناالیی جتمیاعی الیت؛ دو  ،نلیا فیا د

دطایق دبا  ،با یل یگا ااتبب ن ( ن رالو .)219 :2881 ،2

دربارۀ تفاوم نقشگا یا با صورمگا یا  ،4رونیاف )239 :3992( 1ا تقی الیت در

دبا شناالی ا اصا ،بان ین دو گاو  ،تقابلی احسوس وجود د رد .وی درتأیا نظاییاهیای
نقشگا یا گفتا الت دراقابل صورمگا یانی همچو نو چااسلی 1ها نقیش رتبیاطی
دبا ر نادی ایپن رنی و دبیا ر صیافا نظیاای بیا ی بایا

د د نیۀ ن یشیا ایی نگارنی ،

طافد ر نقشگا یی ،یجیاد رتبیا ر اهیمتیاین نقیش دبیا ایید ننی و ا تق نی یین
1. Webster
2. G. Thompson
3. Anderson
4. Formal Linguists
5. Aronoff
6. Chomsky
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عملهاد رتباطی ،در الا ام دبانی ،نقشی قابیل توجیا یفیا اییهنی و دبیا صیافا بیا ی
الیت .دنظیا هلای ی ،الیاختار دبیا تحیت تیأثاا

با ورد ناادهای نسانی دگاگیو شی

نقشهایی الت ها دبیا در بافیت رتبیاطی و در جهیا خیار بیاعهی د رد و یین تیأثاا

درقا ب الا فا نقش بادنمودی ،2بانافادی 3و اتنی 2تجلی اییاب (هلا ی 22 :2891 ،تا )32؛
همچنان تحقق دبانی ین الا نقش ر الیا الیاخت گییر یی ،4وجهیی 1و ابتی یی 1بیاعهی

د رن  .ین الا اؤ فا ،دالتور دبا یا بخش و ژ -دالتور 7ر تشلال ایدهن .

فا نقش بادنمودی ،با احتو ی تجابا ،ی نی تجابۀ اتللم د جها الاوهار د رد .بیاگفتیۀ

جانا ،9ین فا نقش با چگونگی بادنمود تجابا در دبا  ،ااتبب الیت ( .)23 :3994دبیا در

نجا د د ین نقش ،با تجابا ناا نظم ایبخش  .هلا ی ( )2891ا تق الت ین نقش بیا ی
 ،گوینی ییا نویسین بیا تجابایاتش د پ یی هیای

باا احتو باهار ایرود و باو الیلۀ

جها و ق ی تجسم ایبخش  .با باا الاد تا ،با ی باا افهو شاا ،هینشهیا ،هافایتهیا و
اوق اتها ،و ژ هایی د ریم هیا تجابیۀ ایا د جهیا ر این ل
فا نقش بانافادی با رو بب ااا گوین

اییهننی  .د الیوی دیگیا،

و شنون اابو ایشود .در ینجیا ،دبیا بیاعنیو

هنشی درنظا گافتا ایشود ها ااا دو الوی رتبا رخ ایده ؛ اث ایتیو بیا شینون
ایا هیاد ،د و خیو هش هیاد ییا بیا و خبیای د د؛ همچنیان فیا نقش اتنیی بیا چگییونگی
الاداا دهی پاا و چگونگی شللگاای
ب د جملا ای ی  ،جا ی اختل

ایپاد دد .در ینجیا بیا توجیا بیا نچیا قبیل و

جملا ر تاتایب اییبخشیام؛ ایث در دبیا فارالیی ،در

حا ت طبا ی ،جملا با نهاد شاو ایشود و با گا ر پایا اییاب .
 .2فا نقش بادنمودی ( )Ideationalبا دو نقش تجابی و انلقی تقسام ایشود .نقش تجابی ا موال همانن نقش
بادنمودی ت ای

ایشود و نقش انلقی باعنو نقش فاعی ،اسوو یجاد رتبا ااا ی هاالت و دطایق حاوف

ربب ،در اتن عمل ایهن  .د نجا ها نقش انلقی ،فاعیتا بانظا ای ی و در تحلال اوردنظا دربارۀ الورۀ یاالان و
ه فهای تحقاق ،جایگاهی اهم ن رد ،د الاحهاد

در ین پژوهش چشمپوشی هاد یم.

2. Interpersonal
3. Textual
4. Structure of Transitivity
5. Mood Structure
6. Thematic Structure
7. Lexico-Grammar
8. Eggins
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ب ین تاتاب ،تو ا ها جملا یا جملاو ر  ،اتضمن یفای هاالا فا نقش الیت؛ همچنیان
چنا ها پاشتا گفتام ،تحقق ین الا فیا نقش در دالیتور دبیا  ،بیاعهی ۀ الیا اؤ فیۀ الیاخت
گیر یی ،الاخت وجهی و الاخت ابت یی الت ها در د اا ،های

د

ها ر بیاصیورم

اختصا ا افی ایهنام.
الاخت گیر یی،

بخش د دالتور دبا الت ها تجاباهای اا ر با حاظ دبانی تحقیق

ایبخش و ین هار ر دطایق و ژ هایی نجا ایده ها با ی رجا با هنشها و فا د ییا
شاای دخال در ین هنشها در ختاار د رد .در ینجا ،نقش صلی باعهی ۀ هینش ییا فا ینی
الت ها ت د و نو و بستاها 2در رتبا با

ا نا ایتو نن ی

اشخ

ایشود .فا ین ها با توجا با نیو و

 ،دو یا الا و بستا ر هما د شتا باشن ؛ اث فا ین «د د » ،ناادان وجیود

دهنی  ،گاانی و چایای الیت هیا د د اییشیود؛ پی

یین فا ینی د الیا عنصیا و بسیتا

باخورد ر الت .درهنار ین فا ین ایتو هافاتهایی ر ذها هاد ها با التفاد د قای ها
باا ایشون .
در الاخت گیر یی ،فا ین ها با نو دیا تقسام ایشون :
 .1-1فرایند مادی

2

ین فا ین اشتملبا عما ی اادی و فاایلی الت؛ ااننی  :خیورد  ،شلسیتن ،رفیتن ،ای
و ....در ینگونا فا ین ها ،و بستا ی وجود د رد ها فاعل انلقی نااا ایشیود و بیانیوعی،

هنشگا 2یا عاال ناا نا د رد .عنصای دیگا ها در نجا ش

ین فا ین نقیش د رد و اتیأثا

د عمل نجا گافتا الت ،ه ف 4نااا ایشود .با باا الاد تا ،ی

وجود دالتهم ی

فا ین ایادی ،ناادانی

هنشگا الت.

1. Participants
2. Material
3. Actor
4. Goal
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 .1-2فرایند ذهنی

1

هما گونا ها فا ین های اادی ،و ق اتهای دناای بااو ر بادنمایی ایهننی  ،فا ینی هیای
ذهنی هم با دناای درو  ،ی نی ن یشاها ،تصور م ،حساالیام و عقایی اابیو اییشیون .
دوالتد شتن ،فهما  ،درکهاد و یما ورد  ،دجملا ین فا ین ها باشمار اییرونی .

در ینگونا فا ین ها ،ا موال دو نو و بستا بانا هیای حسیگا 3و پ یی  2وجیود د رد .یین
فا ین  ،باشتا اابو با ف لهایی الت ها درک یا حساس ایشون  .در ی

فا ین ذهنیی،

اواا هاری نجا نمیشود؛ بللا هنشی در دناای درو ذهن رخ ایده (تااپسیو :2887 ،
.)93
 .1-3فرایند یالمی

4

ف لهایی همچو گفتن ،ع هاد  ،باا نمود  ،الؤ هیاد  ،نقیلهیاد و اتیا دفهیای
ها فا ین های ه ای هستن  .در ین فا ین ها ،ف ل باافهو «گفتن» ،پالیاۀ صیلی بنی ر
تشلال ایده  .عناصا الهام در نجا ش
گفتا .1اثا :

ا لم

قو ع درس ج ی ر

با ی د نش اود

تشایح نمود

گفتا

گاان

فا ین ه ای

گوین
 .1-4فرایند رفتاری

ین فا ینی  1عبیارم نی د :گوینی  ،شینون و

7

فا ین رفتاری ،در فاصلۀ ااا فا ین های ذهنی و اادی قا ر د رد؛ با همان د ال ،اابیو بیا
هنشهای رو شناختی -فاایلی الت؛ اث دراقابل فا ینی ذهنیی دیی  ،فا ینی رفتیاری
1. Mental
2. Senser
3. Phenomenon
4. Verbal
 .1شایا ذها الت ها چو فا ین ه ای و رفتاری ناا درباد رن ۀ نوعی عمل ن  ،پاش د ین ،فا ین اادی باشمار
ای ا ن (اور ی.)81 :3999 ،

6. Verbiage
7. Behavioral
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نگا هاد ر ایتو قا ر د د یا دراقابل فا ین ذهنی شنا  ،فا ین رفتیاری گیو هیاد
وجود د رد .در ینگونا فا ین  ،ی
طبا تا اوجودی باهو
با شناییی

الت (تااپسو  .)219 :2887 ،اثا :

خبا دردناک

عنیصا پاا اونی
 .1-5فرایند رابطهای

و بستا بانا رفتارگا 2وجود د رد ها رفتیار اییهنی و

تما حاضاین در جلسا

گاییا هادن

رفتیارگا

فا ین رفتاری

2

در ینگونا فا ین  ،بان دو افهو  ،ر بلا باقیا ر اییشیود و اسیولۀ صیلی ،بایا وضی ات و
اا لات چاای الت؛ با عبارم دیگا ،ین فا ین با باا هافات پ یی هیا اابیو اییشیود
(تااپسو  .)97 :2887 ،فا ین ر بلا ی ر ایتو با دو نو تقسام هاد:
) حا ت شناالایی:2

در ین حا ت ،ر بلا ی اشابا ااا دو طاف فا ین وجیود د رد و پ یی ی بیا شیناخت

پ یی ۀ دیگییا اییی نجاا ی  .در ییین ر بلییا ،دو و بسییتا وجییود د رد :نخسییت ،شناالییا ،4ی نییی

و بستا ی ها باعث شناختن و نشا د د و بستۀ دیگا ایشود؛ دو  ،شناختا ،1ی نی و بستا ی
ها قص د ریم

ر بشناالام.

شناالا در ین ر بلا ،هویت شیناختا ر بایا اییهنی  .در یین فا ینی ر بلیا ی ،ف یل ربلیی
باا نای «اساویبا» یا «با بابا» الت؛ با دیگا الخن ،شناختا ،همیا شناالیا الیت (تااپسیو ،
)97 :2887؛ بنابا ین ،ویژگی فا ین یادش ،

الت ها در

 ،دو طاف ر بلا ایتو ننی

با یل یگا جاباجا شون .

1. Behaver
2. Relational
3. Attributive
4. Identifier
5. Identified

شناالا ی

الم دوالیییت ان

ااییا

الیت

اایا

الم دوالیت ان

الیت

شناختا

شنیاالا

فا ین ر بلا ی

الم خاص یا گاوهی المی الت ها با ی اخاطب ،اشیخ

د ویژگیهای بارد

ین الت ها همو ر ط عیی نیو ر در ایتن بایا اییهنی  .د دیگیا

او رد رتبا شناالا و شناختا با هم ،ین الت ها یلی د
دیگای ،الم هل

باشی و یلیی

ها الم عضیوی د یی

هیل و

اجموعا الت .در ینگونا او رد ،نخستان و بستا ر عضو اجموعیا و

دیگای ر اجموعا ایناان (تااپسو .)89 :2887 ،
ب) حا ت وصفی یا النادی:2

پ ی وی

صفت ،ا ّنظیا الیت و دو و بسیتا بی ین شیاح

در ین فا ین  ،رتبا بان ی

وجود د رن  :یلی حاال و دیگای شاخ

یا اسن  .حاال ،هویتی در دناای خار و اسن ،

صفت

احسوب ایشود .شیایا ذهیا الیت هیا در فا ینی ر بلیا ی ،یین دو عنصیا ر

اوردنظا ،دنو پاا اونی 3باش  ،جاباجایی عناصیا

نمیتو جاباجا هاد؛ و ی گا شاخ

ر بلا ،اق ور خو ه بود (تااپسو  .)89 :2887 ،اثا :
حمی
حیاال
چشما ی (حاال)

بسایار باهو
شاخی

یا اسن

در پایان روالتا (شاخ

الیت
فا ین (ف ل) ر بلا ی
الییییت (فا ین ر بلا ی)

پاا اونی)
در پایان روالتا
(شاخ

پاا اونی)

چشما ی

الییییت

(حاال)

(فا ین ر بلا ی)

1. Attributive Mode
2. Circumstantial Attribute
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 .1-6فرایند وجاودی

1

ینگونا فا ین ر ایتو فصل اشیتاک اایا فا ینی هیای ر بلیا ی و ایادی پن شیت .در
بن های د ر ی ین فا ین  ،ا موال ف ل «بییود » باهار رفتا الت .در فا ینی وجیودی ،فقیب
افهو «اوجییود »3ر د ریم ها د وجود یا نبودِ

الخن گفتیا اییشیود (تااپسیو :2887 ،

 .)89اثا :
رودی رودگاری

نسا های عجایبی

در ین الادااین

بیودن

عنصا اوق اتی

اییوجود

عنصا اوق اتی

فا ین وجودی

نو فا ین های یادش

و رو بب

ها با یل یگا ،درقا ب د یاۀ دیا نمایش د د شیی

الت (هلا ی:)273 :3994 ،

شکل 1
1. Existential Process
2. Existent
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ع و با فا ین ها و و بستاها ،شار ی هوتا با عناصا پاا ایونی هیم الد الیت .عناصیا
پاا اونی ،با عاضۀ ط عام پاشداانا ی با اخاطب ،وضع احالیی جاییا ف یل ر در بنی
باا ایهنن  .ین عناصا باصورم غاااستقام و باوالالۀ حاوف ضافا یا گاو هیای قای ی،
با بن ایاتبب اییشیون و بیاوجیود بسیاا فیا و هیارباد در بنی های اختلی  ،عناصیای
 ،خللی یجاد نمیهن .

ختااری ن ها نبودشا در بن اوردنظا ،در ا نا و افهو

نقشهای عم ۀ رتباطی همچو خبا ،پاالش ،اا و هنشهای ه ای ،در الییۀ و ژی-
دالتوری دبا و باوالالۀ الاختار وجهی بن نمود ایییابنی  .بنی در الیاخت بانیافادی ،د دو

عنصا وجا 2و باقی تشلال ش

الت ها در ینجا ،های

د

ها ر بارالی ایهنام:

) عنصا وجا:
دنظا هلا ی ( ،)2891شللگاای وجا ه

درگاو عمل عناصیای الیت هیا بیاطیور

هلی ،عنصا وجا نااا ایشون  .عنصیا وجیا د دو بخیش فاعیل و عنصیا احی ودهننی

3

تشلال ایشود .فاعل ،ضماا یا گاو المی الت و عنصیا اح ودهننی  ،بخشیی د گیاو
ف لی الت ها داا ف ل ر اشخ

ایهن و قضاوم گوین ر دربارۀ و قعش

یا نشی

ف ل نشا ایده .
تااپسو ( )41 :2887ناا در ین داانا ،ا تق الت گوین باهم
ایتو ن الا نو دعا ر دربارۀ عتبار گا ر باا هن ها های

د

عنصا اح ودهنن
ها دالوی شینون رد

یا تأیا ایشون  .ین عتبارها عبارم ن د:
 داییا نمییایی :ی نییی ینلییا گییا ر در چییا گسییتاۀ داییانی ی ا تبییا الییت .عنصییااح ودهنن  ،جایگا تجلی داا در گا ر الت و داا های گیشتا ،حا و ینی در
اشخ

،

الت (تااپسو .)41 :2887 ،

 -قلبنمایی :2عنصا اح ودهنن ایتو ن با گاینش یا بانگای

دوقلبی ر با ی گا ر فا هم هن و الویا ی اثبت یا انفی با

عنصا نفیی ،الیانی

ب هی ؛ بتیا اایا یین دو

1. Mood Element
2. Finite Element
3. Polarity
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قلب اثبت یا انفی ،پاوالتاری ناا وجود د رد ها الا های بانیابان بیا درجیام اتفیاوم ر
دربا ایگااد (تااپسو .)14 :2887 ،

 -وجانمایی :2وجانمایی ناا بیاهمی

عنصیا اح ودهننی ت ایان اییشیود .باحسیب

طبقابن ی رژنگ د وجا ف ل ،در دبا فارالی ،الا وجیا خبیاری ،تا ایی و ایای وجیود
د رد و وجا خباری ،خود با دو بخش خبای و پاالشیی تقسیام اییشیود ( رژنیگ:2274 ،
 228تا .)239
در اثا نگلاسی دیا ،فاعل و عنصا اح ودهنن اشخ

ش ن .

ب) عنصا باقی:
با الاس گفتۀ هلا ی (« ،)74 :2891بقاۀ الاختما بن هیا نقشیی در تبایان وضی ات رتبیا

طافان گفتگو ن رد ،باقی نا د رد» .در اثا باال ،ین عنصا هاا اشخ

ش

الیت .عنصیا

باقی ،ناای الت ها با دیگا بخشهای بن  ،جا عنصا وجا ط ق ایشود هیا خیود شیاال
الا بخش احمو  ،3اتمم 2و فاود الت .نچا پ

د جی هیاد عنصیا اح ودهننی  ،د

گاو ف لی باجای ایاان  ،احمو نااا ایشود .ا موال ها گاو الیمی غایا د فاعیل ر
اتمم ایناان (هلا ی .)2891 ،فاود  ،اشتملبا گاو های قا ی و حاف ضافا ی الت ها
با ت د دیاد در جملا ای ین .

1. Modality
2. Predicator
3. Complement
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الاخت ابت یی ناا ها اسوو تحقق نقش اتنی الت ،دطایق دو افهو ابت ( غاد ) و
ویا  ،نقش یفا ایهن  .عنصا غاد درو قع ،نقلۀ غاد بن الت .هلای ی عنصیا غیادین
پاا ر ها با

 ،فاعل ذهنی 2گفتا ایشود ،غاد  3و باقیاان ۀ بن ر وییا  2نااای

الیت

(هلا ی .)2891 ،بای توجا هنام ها غاد و ویا  ،باانگا و ح هیای دالیتوری ناسیتن ؛ بیا
گونیا هیا

همان د ال ،عناصا نحوی اختلفیی اییتو ننی در یین دو نقیش ایاها شیون .

هلا ی و ااتاسن ( )11 :3994گفتا ن  ،نچا در غاد بن و قع ایشود ،اواا غیاد الیت؛
اث الا بن دیا ها باانگا ا نایی و ح ن  ،تنها د حاظ نو گاو المی ها نقیش غیاد ر
یفا ایهن  ،با هم اتفاوم ن :
has given my aunt that teapot.

The duke

has been given that teapot by the duke.

My aunt

the duke has given to my aunt.

That teapot

Rheme

تااپسییو ( )2887ابت ی ر دنظییا الی یاهییای اختل ی

Theme

ا نییایی ،بییا الییا بخییش تجابییی

(بادنمودی) ،الاختاری و بانافادی تقسام هاد الت .ابت ی بانیافادی ااننی «أ» در « تَّخِیی»
( یا تخاذ هنم؟) ،با وجا ،اابو ایشود و ابت ی الاختاری همانن «وَ» در «وَ جَعَلْنَا ِنا ْ
بَيْ ِ أَيْدنيهِمْ سَدًّا» ،جملا ی ر با دیگا جملاها ااتبب ایهن  .عنصای ها واافۀ نتقا خیود
پاا ر باعه د رد ،ابت ی تجابی (بادنمودی) الت .تااپسو در یین داانیا ،ا تقی الیت
ها جملا ایتو ن باش د ی

ابت ی اتنی و بانافادی د شیتا باشی ؛ ایا فقیب یی

ابتی ی

تجابی در ها بن وجود د رد (تااپسو .)227 :2887 ،
توصا

اختصا باال درباد رن ۀ بخشی اهم د د نش ییا انیابع دبیانی ی الیت هیا هیل

دبا در ختاار د رن  .ت اایل یین بخیش (و ژ  -دالیتور) بیا دیگیا اؤ فیاهیا (ا نییشناالیی،
1. Psychological Subject
2. Theme
3. Rheme
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و شناالی و عناصای ها روی هم ،بافت ر شلل ایدهن ) ،با تو ای ایتنهیای گونیاگو
انتهی ایشود .نلتۀ جا ب توجا ،ین الیت هیا بیاخ ف رو شناالیی دالیتور د یشیی در
نادی گافتن اتنهای گوناگو و دجملا اتن دبی ،نو اتن گفتاری یا نوشیتاری ر دربیا
ایییگاییاد (هلا ی ی و حسیین .)2 :2871 ،2الا یۀ اییتن دبییی ،چنییا هییا د الا ییام بسییاار

صورمگافتا در ین داانا ،پا الت ،همو ر یلی د حود هیای جا یب بیا ی دبیا شناالیا

نقشگا بود الت.3

با ین اق اا دراییابام نظایۀ الاستمی -نقشی ،با ری اناالب ر با ی تحلال نو اتن،
پاشروی اا قا ر ایده  .دجملا ت

های پژوهشگا د خلی ها د نظایۀ یادش  ،بیا ی

تحلال اتن (گفتاری یا نوشتاری) بهیا بیاد نی  ،اییتیو الی ا ی ( )2297ر نیا بیاد هیا
غا اام حافظ و ال ی ر با الاس نظایۀ هلا ی اقایسا هاد الت؛ همچنان پهلیو نیژ د و
داادیا ( )2292با تحلال نحوی -ا نایی الاختما بن الاد در دبا فارالیی پاد ختیا نی و
گلفا و دیگا (  )2298و شلوهی ( )2297ناا در ین حود ف ا بود ن .

شایا ذها الت ها در الا های خاا ،اتن قا  ،باش د پاش ،اوردتوجا پژوهشیگا

یا نی و گا احققا خارجی بود الت و دجملا پیژوهشهیای نجیا شی در یین حیود

ایتو او رد دیا ر نا باد :ر بانسیو  ،)2881( 2الو ( ،)3991اایا ( )3999و عبی اووف
( .)3997 ،3991 ،3992ین پژوهشها باوجود همات دیادشا  ،در باشتا او رد ،چهارچوب
نظای ی خاص ن رن ؛ با ین حا  ،تا نجا ها الا یام نویسین گا نشیا اییدهی  ،ایتن

قا

در چنان چهارچوبی (ی نی رویهاد الاستمی -نقشی) الا ا نش

الت .شایا ذهیا

الت ها در الا های خاا ،بسیااری د دبیا شناالیا د خلیی و خیارجی دربیارۀ ایتن قیا

تحقاق هاد ن و در ثار

ها ،رویهادهای الاختگا  ،پساالاختگا و نقشگیا دیی

1. Hassan
 .3دجملا ین الا ام ایتو حسن ( ) 2891ر ذها هاد .ضاورم الا ۀ اتن دبی ناا باروشنی ،در ثار یاهوبسن
دی

ایشود .ر.ک .یاهوبسن2897 ،؛ ع و با

 ،تحلال الاستمی -نقشی اتو اق س ناا در غاب ،طافد ر نی

د رد .با ی الا ۀ باشتا دربارۀ تحلال هتاب اق س ر.ک .پورتا و هارالن 2888 ،و اارتان (.)3999

3. Robinson
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ایشود .باوجود ین پژوهشها ،رویهاد الاسیتمی -نقشیی در یین بافیت ،ی نیی الا یام

اتنی قا  ،چن

اوردتوجا نبود الت.

پاالش صلی ی ها تیا پاییا یین پیژوهش درنظیا د رییم،

الیت هیا بیاهیارگاای

رویهاد الاستمی -نقشی بیا ی تحلایل ایتن ،چگونیا بیا درک بهتیا الیاختار ایتن همی
ایهن  .با ی دالتیافتن با ین ه ف ،نخست ،اتن الور ر با جملاو ر های تشلالدهن
تقسام هاد یم .در ین الا ا ،جملاو ر یا بن  ،عبارم د ها و ح دبانی الیت هیا بتو نی
باعنو بن صلی یا پااو ،نقش یفا هنی  .ضیاورم چنیان ت ایفیی درت ایان بنی ها د نجیا
ناشی ایشود ها بسااری د جملاهای عابی ،درعان داا د ری ،ف ل ن رن ؛ بنابا ین ،ت د
هل بن ها ی نی  323اورد ،با با الت با ت ی د هیل ف یلهیای تصیای پیییا همیا ت ی د
جملاهای الماا و تما جملیاهیای بی و ف یل اشیخ

 .پی

د ت ایان بنی ها ،هیاهی

ر

با الاس الا الاخت گیر یی ،بانافادی و ابت یی تحلال هیاد و بسیاا هیای ایاتبب بیا هیا
بخش د تحلال ،اانن بساا نو فا ین یا وجا ر اشخ

هاد یم .چنا ها خو هام دیی ،

غلبۀ بساا فا ین ه ای و داا حا  ،در تباان الاختار اتن و پاالیخد د بیا پاالیش صیلی
ین پژوهش ،نقشی بسا د رد.
 .2تحلیل ساخت گذرایی

در ین بخش ،نو فا ین های اوجود در یام و بن های الورۀ یاالان ر التخا هیاد و

شاهتهنن ها و عناصا پاا اونی ها فا ین ر ناا ت اان هاد یم .تما بن های الورۀ یاالیان
با ین الاس تحلال ش ن و چو در ین بخش ،اجا ذها همۀ تحلالها وجود ن رد ،بیا
ذها نموناهایی د

ها بسن هاد یم .در پایا  ،نتایج پژوهش ر درقا ب نمود ر بیادالیت

د د یم .در ینجا ،نموناهایی د بن هایی با فا ین های اختل
و ر بلا ی ر ورد یم:

ه ای ،ذهنی ،رفتاری ،اادی
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بن با فا ین ه ای

در ج و باال ،بن اوردنظا د ر ی فا ین ه ای الت و اشتملبا عناصای الت
دجملا :شنون

یا گاان ۀ پاا  ،گوین

و خود پاا  .در ین بن  ،عنصای شلار باعنو

فاعل ن ریم و با همان د ال ،ضماا استتا « نتَ» باعنو گوین ۀ پاا اشخ

بن با فا ین ذهنی

بن با فا ین رفتاری

ش

الت.
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بن با فا ین ذهنی

باگفتۀ تااپسو ( ،)93 :2887در فا ین های ذهنی ،یلی د و بستاها ا اا اوجودی
ذیش ور الت ها در باا ن یشا یا حساس اوردنظا ،نقش صلی ر یفا ایهن ؛ اث در
ج و باال ،ین عنصا ذیش ور ،هما ضماا استتا «هُو» و پ ی ناا هلمۀ « اَّحْمَن» الت.

بن با فا ین اادی

بن با فا ین ه ای

شایا ذها الت ها در دبیا عابیی ،وقتیی جملیا در دایا حیا  ،د چگیونگی هوییت
چاای خبا ایده  ،ف ل «بود » ،نمود عانی ن رد .ینگونا بن ها ف لی اشخ
جملا ی درنظا گافتا ایشون ها اتضمن ی

فا ین ر بلا ی الت .اثا :

ن رن ؛ ایا
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بن با فا ین ر بلا ی

پ

د تحلال الاخت گیر یی تما بن ها ،نتایج دیا بادالت ا :
جدول  .1بسامد و درصد یلی انواع فرایندها

شکل  .2بسامد انواع فرایند به درصد
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 .3تحلیل ساختار وجهی

در ین بخش ،تحلال الاختار وجهی بن ها اوردنظا الت و در
تا ای ،پاالشی و اای اشخ

ش

الت؛ همچنان ،قلبات بن ها (اثبت یا انفی) و دایا

وقو فا ین ها در تما بن ها تحلال ش و نمونا ی د
بن

 ،وجیو اختلی

ها در دیا ا

إِنَّا جَ َلْنَا فِی أَعْنَاقِهِمْ أَغْ َ ا

باقی

فاعل

نا در إِنَّا

عنصا اح ودهنن

گیشتا -اثبت -خبای

فاود

فِی أَعْنَاقِهِمْ

اتمم

أَغْ َ ا

احمو

جَ َلَ ( صل ف ل)

بن

َوِن َّمْ تَنتَهُو

باقی

29

فاعل

و در َّمْ تَنتَهُو

عنصا اح ودهنن

حا  -انفی -تا ای

فاود

إِ ْ در َوِن :فاودۀ وجهی

اتمم

----

احمو

نَهَیَ ( صل ف ل)

با توجا با ینلا در نحو دبا عابی ،عنصا «إِ ْ» باعنو ی
تا الت ،ایتو
ج و باال ش

الت.

ری

9

شمارۀ یا:

گا دالت بان ری ...
وجا

الت:
شمارۀ یا:

اا در گاد هاى نا تا چاناهایشا  ،غلهایى نهاد یم
وجا

خبیای،

حاف شا  ،باانگا افهیو

فاودۀ وجهی پن شیت هیا باعیث یجیاد وجیا تا ایی در
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بن

شمارۀ یا:

تَّخِی اِن دُونِاِ ِهَۀ

32

یا باجاى و خ یانى ر بپاالتم؟
وجا
باقی

فاعل

ضماا استتا أنا

عنصا اح ودهنن

حا  -اثبت -پاالشی

فاود

أ در تَّخِی :فاودۀ وجهی
اِن دُونِاِ
ِهَۀ

اتمم

أخَیَ ( صل ف ل)

احمو

در ج و باال ،حاف التفها «أ» ر ایتو

فاودۀ وجهی د نست؛ دیا بیاالیبب وجیود

ین عنصا ،بن اوردنظا با وجا پاالشی یجاد ش

الت .در ینجیا نایا فاعیل جملیا ،داایا

عبارمهای ااهای بن  ،قابل تشخا

ناست؛ بنابا ین ،ضماا استتا «أنا» فاعیل د نسیتا شی

الت.
نتایج تحلال الاخت وجهی تما بن ها ب ین شاح الت:
جدول .2بسامد و درصد یلی انواع وجه
نو وجا

بساا وجا در تما بن ها

درص بساا وجا

ردی
2

خبای

282

% 93/23

3

اای

29

% 7/72

2

پاالشی

24

% 1/98

4

تا ای

8

% 2/99

323

% 299

اجمو
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جدول  .3بسامد و درصد یلی زمان وقوع بندها
نو داا

بساا داا در تما بن ها

درص بساا داا

ردی
2

حا

239

% 11/27

3

گیشتا

294

% 44/92

323

% 299

اجمو

جدول  .4بسامد و درصد یلی قطبیت بندها
نو قلبات

بساا قلبات در تما بن ها

درص بساا قلبات

ردی
2

اثبت

291

%78/74

3

انفی

47

% 39/31

323

% 299

اجمو

 .4تحلیل ساخت مبتدایی

در ین بخش ،بارالی الاختار ابت یی ،ا ّنظیا الیت هیا در

الاختارها ،نشا د ر یا بینشیا بیود

هیا نایا اشیخ

شی

 ،عی و بیا الیتخا

الیت؛ همچنیان نیو ابتی

د حاظ الیاهای ا نایی و باحسب ت د الاد ها (الاد یا ااهببود
و ت دی د

ها در ج و های دیا ا

نیو

ها) اشیخ

شی

الت .شایا ذها الیت هیا ابتی ی الیاختاری،

نقشی الاختاری باعه د رد و ابت ی بانافادی با وجا جملا ،ایاتبب الیت .ییندو املین
الت با ابت ی صلی یا ابت ی تجابی ضافا شون .
بنی

ِتنیِرَ قَوْاًا اَّا أنیِرَ بَاؤهُمْ
تا قواى ر ها پ ر نشا بامد د نش ن و در
غفلت اان ن  ،بام دهى

ابت

ِتنیِرَ :تجابی -الاد  -بینشا

خبا

قَوْاًا اَّا أنیِرَ بَاؤهُمْ

شمارۀ یا1 :
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فَهُمْ غَافِلو َ

بنی

و در غفلت اان ن
ابت

خبا

فَ

الاختاری= الاد  -بینشا

هُمْ

تجابی -الاد  -بینشا

شمارۀ یا:
1

غَافِلو َ

إِنَّا جَ َلْنَا فِی أَعْنَاقِهِمْ أَغْ َ ا

بنی

شمارۀ یا9 :

اا در گاد هاى نا تا چاناهایشا  ،غلهایى
نهاد یم
ابت

الاختاری -الاد  -بینشا

إِنَّا
جَ َلْنَا

خبا

تجابی -الاد  -بینشا

فِی أَعْنَاقِهِمْ أَغْ َ ا

وَ جَ َلْنَا اِنْ بَاْنِ أَیْ ِیهِمْ الَ ًّ

بنی

و [اا] فا روى
ابت

وَ
جَ َلْنَا

خبا

ها ال ى نهاد یم

الاختاری -الاد  -بینشا
تجابی -الاد  -بینشا

اِنْ بَاْنِ أَیْ ِیهِمْ الَ ًّ

شمارۀ یا8 :
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در دو ج و باال ،عناصا «إِنَّا» و «جَ َلْنَا» در ت اان الاختار بن ها نقش د رن و با همان د ایل،
باتاتاب ،ابت ی الاختاری و تجابی نا گافتا ن  .تااپسو ( )2887ا تق الت در ی
ابت ی الاختاری د شت؛ درحا ی ها تنها یی

ایتو باش د ی

بنی

ابتی ی تجابیی در هیا

بن وجود د رد؛ چو ابت ی تجابی با جاییا ف لیی بنی رتبیا د رد و هیا بنی و حی نایا
دریی

فا ین الت.
بنی

شمارۀ یا22 :

إِنَّمَا تنیِرُ اَنِ تَّبَعَ یِّهْاَ
بامد د تو تنها هسى ر [الودان ] الت ها...

ابت

خبا

إِنَّمَا

الاختاری -الاد  -بینشا

تنیِرُ

تجابی -الاد – بینشا

اَنِ تَّبَعَ یِّهْاَ

بنی

قَا و اَا أَنتمْ إِالَّ بَشَاٌ اِّثْلنَا
[ناباور

شمارۀ یا21 :

دیار] گفتن  :شما جا
بشاى اانن اا ناستا

ابت

قَا و  :تجابی -الاد  -بینشا

خبا

اَا أَنتمْ إِالَّ بَشَاٌ اِّثْلنَا

یلی د نو جملاها در دبا عابی ،جملۀ ف لاا الت ها با ف ل شاو ایشیود و د ر ی
الاخت بینشا الت .در ج و باال ،با توجا با ینلا ی
با عنصا فا ین
پ

غاد ش

جملۀ ف لاا د ریم ،بن ایوردنظیا

الت و با همان د ال ،در ین بن  ،تنها ابت ی تجابی وجیود د رد؛

ایتو گفت در قااس با ابتی ی تجابیی ،نقیش ابتی های الیاختاری و بانیافادی در

نتقا افهو صلی بن  ،همرنگتا الت.
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تَّخِی اِنْ دُونِاِ ِهَۀ

بنی

شمارۀ یا32 :

یا باجاى و خ یانى ر بپاالتم؟
ابت

بانافادی (وجهی) -الاد  -بینشا

أَ
أَتَّخِی

خبا

اِنْ دُونِاِ ِهَۀ

بنی
ابت

خبا

تجابی -الاد  -بینشا

وَ یَۀٌ َّهُمْ لَّاْل
وَ

الاختاری -الاد  -بینشا

یَۀٌ

تجابی -الاد  -نشا د ر

شمارۀ یا27 :

َّهُمُ لَّاْل

یلی دیگا د نو جملاها در دبا عابی ،جملۀ الماا الت هیا همیا الیاخت ابتی -
خبای ر د رد .الاخت ا مو ی ینگونا جملا ،بینشا الت؛ بی
عنصا ابت و الپ

ا نیا هیا در غیاد بنی ،

خبا د ریم؛ ایا گیا بیا قتضیای تأهای هیایی خیاص ،ر ییش ا میو ی

جملاها باهم ایخورد و بادنبا

 ،الاخت بینشا بادالیت ایی یی  .دربیارۀ یین اسیولا،

طنلاوی ( )192 :2884ا تق الت اث در بن ج و باال ،د ال وجود الاخت نشا د ر ،ین
الت ها در ینجا ،ابت ی اؤخا و خبا اق

د ریم؛ با عبیارتی دیگیا ،ر ییش صیلی یین

بن  ،باصورم «وَ اللَّيْلُ آيَةٌ لَّهُمْ» بود الت.
نتایج ین بخش د تحلالها ر ناا در ینجا ورد یم:
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جدول  .5بسامد و درصد یلی انواع ساختهای مبتدایی
ردی

نو الاخت ابت یی

بساا الاخت در

درص بساا الاخت

تما بن ها
2

بینشا

332

% 81/23

3

نشا د ر

8

% 2/99

323

% 299

اجمو

نتایج تحلال ج و باال در نمود ر دیا ناا نشا د د ش

الت:

شکل  .3بسامد ساختهای بینشان و نشاندار

 .5بحث و نتیجهگیری

چنا ها پاش د ین گفتام ،باوجود همات الا ام بسیااری هیا در الیا هیای خایا نجیا

ش  ،ین الا ام باویژ در خار د هشور ،باعنو «پژوهش دبا شناختی قا » شیناختا

ایشون و ا میوال چهیارچوب نظیای ی خیاص ن رنی ؛ حتمیاال بیا یین د ایل الیاد هیا
نظایاهای دبا شناالی با ی تباان دبا بشا تی وین شی نی و ت میامد د افیاهام

هیا بیا

اتو اق س ،نتایجی اللوب ن رد؛ اا تأال در تحلالهای صورمگافتا ایتو ن تاحی ی،
با هار یی ینگونا چهارچوبهای نظای صحا گی رد ها دبا شناالی نوین
ایهن .

ها ر عاضیا

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی ،ویژهنامهی زمستان 31 / 1392

تحلالهایی همانن

یین حقاقیت

نچیا پیاش د یین گفتیام ،ا میوال بیاهی ف نمایانی

صورم ایگاان ها ا ناهای اتن توالب چا الاختارهایی تو ا ش ن  .اتن ،الاحتی الیت
ها در

 ،باای د الیاخت گییر یی ،تجابیاهیا و هینشهیای خیارجی و ذهنیی ،شیخاص،

الا ها و هافاتها نمود دبانی اییابن  .الاخت وجهی د الیویی ،هینشهیای اتقابیل اایا
شخاص ر عانات ایبخش و د الویی دیگیا نایا جملیا ر دطاییق دایا نمیایی بیا بافیت
هارباد ااتبب ایهن  .الاخت ابت یی ناا تاتاب اناالب و ح های دبانی و رتبا

هیا بیا

بافت دبانی ر باعه د رد .الورۀ بارالیش در ین پژوهش ناا با جملاهایی غاد ایشود

ها با صا ت قا  ،باعنو نشانا ی دالوی خ ون ات ا و پااابا (ص) باعنیو فاالیتادۀ

الیت هیا

و ،درقا ب بن های ر بلا ی صحا ایگی رد .در د اا ،الاگیشت قیو ای ای

دربا با فاالتادگا و صا حا  ،با تلییب باخاالتا ن  .در الا الا اتن ،ر وی ی و ح وجیود
د رد ها باعنو ق رم اللق و در هما جا حاضا ،جاییا رو ییتهیا ر هی یت اییهنی ؛
بنابا ین ،قو های پاشمار اتن ددبا ین ر وی باا ش

الت .اتن ،پا د گفتگوهایی الت

ها ااا صا حا و هافا صورم گافتا ن ؛ همچنان ذها رود و پسان ،قو

داایا در

رود و پشامانی نا  ،بخشی اهم د اتن ر با خود ختصاص د د الت.

چنان احتو یی باطور طبا ی ،د اتن اوردتحلال باعنو بخشی د قا

نتظار اییرود؛

اا نچا باش د ین ،درخور توجا الت و ایتو ن با ین اتن ،هویتی خاص بخش  ،تحلایل
بساا های بادالت ا

الت .با نگاهی اختصا با تحلال الاخت گیر یی ایتو نام با نقیش

بساار اهم فا ین ه ای باعنیو پیابسیاا تیاین فا ینی در اجمیو  323بنی  ،ی نیی  13و
 37.21درص د هل فا ین ها پی ببایم .د ال ین بساا باال ر ایتو

ین حقاقیت د نسیت

ها بخشی اهم د اتن یادش  ،باعنیو اجموعیا ی د قیو هیا شیلل گافتیا هیا شیخاص
گوناگو ر در گفتگوهایی دربا با هم قا ر د د الت .گفتگوی پااابا با قو گیشتا ییا
گفتاهای ااد در رود اوعود ،باشیتا ،جملیاهیایی هسیتن هیا ب ی د یی

فا ینی ه ایی

غادین همانن «قا َ» ،در بن پایا ا ن  .ین اسولا با تقویت نقش فا ینی ه ایی در ایتن
ای نجاا ؛ دیا گا اتن ر با الاس پاوالتگی بن ها با یل یگا ،با اتنهیای هوچی
ت دی جملۀ پاچا تقسام هنام ،خو هام دی ها ین اتنها ،ا موال با ی

تیا ییا

فا ین ه ایی
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غاد ایشون ؛ ی نی نچا اتن هوچلی ر د اتن دیگا اتمایا اییهنی  ،فا ینی ه ایی ی
الت ها در غاد ها بخش ا

الت .در ینجیا ،الیا نمونیا د یین الیاختارهای پاچای ر

ذها ایهنام:
شمارۀ

الاختار پاچا

ت د و نو فا ین ها

فا ین صلی

یا
21

قَا و اَا أَنتمْ إِالَّ بَشَاٌ اِّثْلنَا وَ

 4فا ین  :ه ای،

اَا أَناَ َ اَّحْمن اِن شَیْءٍ

ر بلا ی ،اادی ،رفتاری ه ای:

إِ ْ أَنتمْ إِالَّ تَلْیِبُو َ
29

28

قَا و

قَا و إِنَّا تَلَاَّاْنَا بِلمْ َوِن َّمْ

 1فا ین  :ه ای،

فا ین

تَنتَهُو َنَاْجُمَنَّلمْ وَ

ذهنی ،رفتاری اادّی،

ه ای:

َاَمَسَّنَّلم اِّنَّا عَیَ بٌ أَ ِامٌ

اادی

قَا و طَاوِاهمْ اَ َلمْ أَوِنْ

 4فا ین  :ه ای،

قَا و

ذهِّاْتم بَلْ أَنتمْ قَوْ ٌ اُّسْاِفو َ ر بلا ی ،ه ای

نقش فا ین هیای ه ایی بیا درک یین حقاقیت هیا باشیتا

فا ین
ه ای:

(اجهو ) ،ر بلا ی

جملاهای پاچا

فا ین

قَا و

هیا درقا یب ف یل صیلی

ا ن  ،تقویت ایشود و همان اسولا ،دالتهم با حاظ الیاختاری ،یین

هنشها ر بساار اهمتا نشا ایده ؛ ع و با ین ،هل اتن اوردنظیا ر اییتیو بیاعنیو

بخشی د هتاب خ ون ات یا  ،گفتیۀ ر وی صیلی د نسیت هیا در الا الیا قیا  ،خیود ر

باصورم شخ

جمع و افاد ا افی هاد الت .الیخنگفیتن دربیارۀ قیا

و صیا ت

باعنو هتاب خ و نشانۀ و در غاد الور های اختل  ،خود گو هی با ین ا عاالت.
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اا نچا تحلال باال ر اهمتا جلو ایدهی  ،یین الیت هیا در ایو رد نقیلشی  ،نچیا
پ

دی

فا ین ه ای اثل «قا و » ا  ،با حاظ الیاختار وجهیی ،بیا دایا حیا رجیا

د رد .نگاهی با اتن ،اا ر باالوی ین حقاقت الوق ایدهی هیا دایا غا یب در هیل ایتن
( 239اورد د هل  323اورد) ،داا حا الت .در باشتا او رد ،ف یلهیای ه ایی رخد د
در گیشتا ،نظاا نچا در باال ا  ،بن هایی بیا دایا حیا ر درپیی ایی ورنی ؛ بیا عبیارم
دیگا ،گاچا ین فا ین ها باانگا قو شخاصی الت ها پاش د ین الخن گفتا نی  ،الیخن
هیا همیو ر بیا داییا حیا ت لیق د رد؛ بییاگونیا ی هیا خو ننی گییا اییتو نی خییود ر
اوردخلاب ببان  .اتن گفتگوها پا د ضمااهیایی همچیو « ِنَّیا» و «أَنیتمْ» و نایا ضیمااهیای
اتصل با همان ا ناالت ها با تقویت غلبۀ داا حا ای نجاا .
وجود  282جملۀ خبای دااا  323اورد ناا بیا یین اسیولا هیا ایتن ایوردنظیا ،باشیتا
همانن گا رشی الت دربارۀ رود و پسان و الا ی نالوهار و تباهار  ،باخیوبی الیادگار
الت .بخش عم ۀ ین اتن ،درباد رن ۀ خباری الت ها ر وی صلی باطور استقام گفتا یا
ددبا شخاصی اختل

الت ها با گفتگو اشغو ن ؛ باع و  ،تیا جیایی هیا بیا

نقل ش

الاخت ابت یی اابو ایشود ،وجود تنها نا الاخت نشا د ر دراقابل  332الیاخت طبا یی
و بینشا  ،باانگا الادگی الاختار جملاهای اوردبارالیی الیت .گیا یلیی د ویژگییهیای
با قوۀ اتن دبی ر پابساا بود
اوردتحلال ر ایتو

ر یشهیای نشیا د ر روی احیور هیمنشیانی بی نام ،ایتن

د ین نظا ،با اتو دبی باویژ ش ا ،اتفاوم د نسیت .گیاینشهیای

نجا ش روی احور جانشانی ناا چنان دعایی ر با ذهن ای ورد .باوجود بهیا هیایی هیا
ا موال خو نن یا افسا ر با چا ش ایهش  ،اتن د شخاص عادی ،یی هیای المیوس ،و
حو دثی الخن ایگوی ها در الا الا قا

تلا ر ایشون  .و ژ هایی ها ا موال با ی بایا

ا نیاهیا باگایی اییشیون  ،بسیاار احی ود ،پیابسیاا  ،و باشیتا ،عیاری د پاچای گیهیای
ا نایی ن ؛ اث باشتا فا ین های ه ای اوجود در اتن ،ف یلهیایی د ریشیۀ «قیو » هسیتن .

گا د انۀ تحلال ر اوقتا با هل قا

ت مام دهیام ،و ژگیانی همچیو «صی ق» و «هییب»،

«رحمن» و «رحام»« ،اؤان» و «هافا» ،و و ژگا همریشا با

ها ص هیا بیار در ایتن نماییا

ایشون  .تا نجا ها با اتن اوردنظا اابو ایشود ،همۀ ین اساول ،نمایانگا ین یی نی

 / 34تحلیل سورۀ یاسین براساس نظریۀ سیستمی -نقشی هلیدی

ها اتن با و ژگا ن ک و الاد  ،و الاختارهایی باشتا الاد و بینشیا  ،ا نیاهیای گونیاگو
اتن ر تو ا هاد الت .هاچن الخنگفتن دربارۀ اتن دبی ،اجا ی دیگا ایطلبی  ،چنیان

ویژگیهایی ایتو ن اا ر با تمایای ا ناد ر ااا اتن دبی و قا

رهنمو شون .
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