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  كاربرد استعارة دستوري گذرايي در مقايسة سبك دو رمان 
 ياسرار گنج درة جنو  مدير مدرسه(تحليل تطبيقي سبك(  

  
  *حسين رضويان

   سمنان دانشگاه ،شناسي استاديار زبان
  وجيهه احساني

  دانشگاه سمنان  ،شناسي ارشد زبان كارشناس
  

   چكيده
تعيين سبك آثار مطرح  ،تعبيري بندي يا به هاي مختلفي را براي گروه روش نظران    صاحب

 ناپذيرگريزامري دربارة تعيين سبك آثار وان افر هاي و جدال نظرها بنابراين اختالف؛ ندا هكرد
نيستند؛ شناسي  هاي ديگر سبك تأييد يا رد روش درپينمايد. در اين جستار، نويسندگان  مي

در اين مقاله، استعارة دستوري  كنند. عنوان شاخص سبكي مطرح مي بلكه معياري نو را به
مدير داستان نهاده شده است. به اين منظور،  عنوان شاخصي براي تعيين سبك پيش گذرايي به

عنوان نمونه انتخاب و  به از ابراهيم گلستان جني اسرار گنج درةاحمد و  از جالل آل  درسهم
دستوري  هاي استعارهتحليلي بررسي و مقايسه شده است. در اين آثار،  -روش توصيفي به

 در كتابشده،  هاي انجام اند. طبق بررسي لحاظ ميزان كاربرد مقايسه شده  گذرايي استخراج و به
احمد بسيار محدود  تعداد استعارة دستوري در مقايسه با اثر آل گلستان، ة جني درگنج  اسرار

ذهني به وجودي و سپس تبديل ذهني از نوع تبديل  گذرايي دستوري است و بيشتر با استعارة
 -گلستان ة جني درگنج اسرار برخالف  -جالل مدير مدرسة در روييم؛ اما هاي روب به رابطه

                                                                                                                   
 razavin@semnan.ac.irنويسندة مسئول:  *

 24/1/1394تاريخ پذيرش  6/9/1393دريافت: تاريخ 
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 ينداها از نوع تبديل فر گير است و بيشتر اين استعاره گذرايي بسيار چشم دستورياستعارة 

 توان از دهد مي . نتايج پژوهش نشان مياست اي به مادي و بعد از آن كالمي به مادي  رابطه
؛ زيرا بهره برد ي در مطالعات سبكيسبك شاخصيك عنوان   بهنيز  گذرايي دستوري ةاستعار

ها نيز  كاررفته و در نوع آن به اييدستوري گذر  ر، در ميزان استعارةاين دو اث  براساس بررسي
   تفاوت آشكاري وجود دارد.

   گرا. دستور نقش، هليديدستوري گذرايي،  ةاستعار شناسي، سبك :ديكليهاي  هواژ

  مقدمه .1
 ،شناسي است. در طول تاريخ يكي از مسائل مهم در مطالعات ادبي بحث سبك و سبك

هاي  توان آثار ادبي را در گروه كه چگونه مي است دغه وجود داشتههميشه اين دغ
هاي مختلفي را براي تعيين سبك آثار  روش نظران صاحب بندي كرد. مختلف دسته

هايي نيز وجود  بديهي است كه در كنار اين مسائل سبكي، همواره نوشته. ندا همطرح كرد
اند؛  كردهانتقاد  ادبي بندي آثار هاي طبقه شناسي و شيوه هاي سبك روش ازداشته كه 

هاي ادب فارسي، به عدم  بندي سبك رعدي آذرخشي با انتقاد از نوع طبقه اي نمونهبر
كند و حتي داليلي را  هاي شعر فارسي با موازين علمي اشاره مي تطبيق عناوين سبك

لي تا چه اندازه جع» سبك خراساني«كنند اصطالحاتي همچون  شمارد كه ثابت مي مي بر
   ).1377(صفوي، و ناموجه است 

هاي مختلف براي  شيوه(هاي متفاوتي مطرح شده  ديدگاهشناسي  سبك ةدر زمين
) و فردي هستند ئيتعيين سبك كه برخي بسيار كلي و برخي ديگر تا حد زيادي جز

اما در اين  آن را تأييد كند. رعكسكه گاهي ممكن است يكي ديگري را نقض يا ب
شناسي  هاي ديگر سبك بر تأييد يا رد روش و اصراري هيچ قصد نگانگارند، مقاله
اين  در بنابراين، است؛ديگر براي تعيين سبك  يشاخصنهاد  پيش بلكه هدف ؛دنندار

مطرح شناسي  استفاده از آن در سبكمنظور   را به 1دستوري گذرايي ةاستعار جستار
 برد استعارة دستوري گذراييشناسي آثار روايي را براساس كار امكان سبكد و نكن مي
   د.نسنج مي
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و استعارة دستوري  2ها مانند انواع فرانقش، نگارندگان به مفاهيم نظري مهم در ادامه
هاي مقاله از  پردازند. داده مي  ها و نتيجه هاي آماري، داده گذرايي، پيشينة پژوهش، نمونه

 اثر ابراهيم گلستان جني اسرار گنج درةاحمد و  نوشتة جالل آل  مدير مدرسهداستان 
رفته در آثار اين كار هاي گذرايي به انتخاب شده است تا با بررسي انواع و ميزان استعاره

  ها پرداخته شود.  دو نويسنده، به بررسي سبك آن

  چارچوب نظري .2

شناسي  مطرح شده است. زبان 3گرا شناسي نقش استعارة دستوري گذرايي در حوزة زبان
نظري است كه خود شناسي  هاي زبان ترين نگرش مهم گرا يكي از نقش

هايي دارد؛ ازجمله دستور پيدايشي، دستور نقش و ارجاع، و دستور  زيرمجموعه
 نخستين باررا  مند گراي نظام دستور نقش .)1388نژاد و نجفي،  (پهلوان 4مند گراي نظام نقش

 7اگينز )،1985( 6ينمارت ،داران اين نظريه و ديگر طرف مطرح كرد )1978( 5هليدي
آن را  غيره و) 2003( 10مارتين و رز، )1996( 9تامسون )،1995( 8متييسن )،1994(

گرا  نقششناسي  گامان زبان نيز از پيش 12فرث و 11ينهتمار ،بر هليدي عالوه. بسط دادند
   .)76: 1382 شناس، (حقهستند 

عنوان بـا ي جداگانـه  در فصـل  ،گرا اي بر دستور نقش مقدمه) در كتـاب  1985( هليدي
كـرده   بيـان را  13دسـتوري ة ، مفهوم استعار»استعاري عبارات هاي صورتفراتر از بند: «

عنـوان مكمـل    بـه  را دسـتوري ة هليدي اصـطالح اسـتعار   ،در اين فصل از كتاب .است
يـك انتقـال    دسـتوري  استعارة ،)1994( يوازنظر است.   معرفي كردهواژگاني  ةاستعار

مشـابهي دارد.   ايولي معنـ  ؛كند گزين مي دستوري را با ديگري جاياست كه يك ابزار 
اسـتعارة   ،دستوري با صورت دستوري ديگـر   گزيني يك صورت جايبه عبارت ديگر، 

ابتدا انواع سنتي استعاره وي  .)Halliday & Martin, 1993: 7(شود  دستوري ناميده مي
جايگـاهي بـراي تعريـف     را گسـترش داده و هـا    ريـف سـپس ايـن تع   ،را تعريف كرده

تنوع در كاربرد  ،سنتي ايجديدتر يعني استعارة دستوري باز كرده است. استعاره در معن
اللفظـي خـاص   تحت اييك كلمه با معن ،. در اين حالتمعناست گوني در گونه لغات و

بـراي مثـال سـه كلمـة      ؛گزيني داشته باشـد  تواند كاربردهاي استعاري يا معاني جاي مي
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 يديـ هال هستند. »چشم«مه، يعني سه استعاره از يك كل هر »ستاره«و » پنجره«، »نرگس«

اللفظي ديگر مناسب نيست و دربارة استعارة دستوري ادعا كرده است كه اصطالح تحت
   داند. دستوري با ديگري مي ةگزين يك مقول استعارة دستوري را جاي

سـو اسـتعارة    از يـك  رنـد: با هـم تفـاوت دا   نظراستعارة دستوري و واژگاني از دو  
هاي يكسـان باشـد،   ي متفاوت واژهـي بر اختالف ميان معانـدستوري بيش از اينكه مبتن
ولـي   ؛تر است استعارة دستوري منظم ،است. بنابراين استوار بر تفاوت بين انواع ساختار
استعارة واژگاني محدودتر است. از سوي ديگـر   در مقايسه باازلحاظ خالقيت نوآورانه 

كننـدة اسـتعارة   تنـوعي كـه مشـخص    در مقايسـه بـا  تنوع موجود در استعارة دستوري 
. استعارة واژگاني برمبناي كاربرد ثانوي (اسـتعاري)  شود ميتر درك  كلي ،واژگاني است
ــا ؛شــود واژه درك مــي ــين    ام ــواع مختلــف دگرگــوني ب اســتعارة دســتوري شــامل ان

در  است كه اين پارامترهـا  پذير تعريف ساختارهاست كه با تعداد زيادي پارامتر مختلف
 اند؛ مرتبط طور كل هبها و عناصر دستوري  با مقوله ،سازي ساختارهاي دستوري مشخص

. شـود  داده مـي  تمـايز  انواع مختلف استعارة دستوري موجود، تنوعيعني براساس انواع 
 & Halliday(معاني كلمـه  نه فقط  ،اي است دستوري محل تالقي معاني مقوله ة استعار

Matthiessen, 1999: 11(.  

به  ،متني در بند ايفردي و معن  بينا ايانديشگاني، معناي از تمايز بين معن هليدي
رسد. الزم است قبل از  مي فردي و متني دستوري انديشگاني، بينا ةتمايز بين سه استعار

گراي  قشمعرفي انواع استعارة دستوري، مختصري دربارة برخي مفاهيم نظري دستور ن
سه فرانقش را مند  گراي نظام طور كلي، دستور نقش بهمند توضيح داده شود.  نظام

كل الگوي  16و فرانقش متني. 15بينافردي  فرانقش، 14: فرانقش انديشگانيكند بررسي مي
فرانقش مند براساس رابطه و تعامل بين اين سه فرانقش است.  گراي نظام دستور نقش
واقعيت است. هليدي اين  بازآفرينيانسان و  ةبراي بازسازي تجرباي  وسيلهانديشگاني 

نقش  نقش منطقي و فرا كرده است: فرا  تر تقسيم كوچكنقش فرانقش را به دو  فرا
كه براي ساخت واحدهاي  استدستوري عناصر نقش منطقي  فرامنظور از تجربي. 

دستوري عناصر  تجربينقش  فراو منظور از  روند كار مي هشكل تركيبات ب دستوري به



 147 ...       كاربرد استعارة دستوري گذرايي در مقايسة سبك دو رمان               29ة / شمار8سال 

 ,Taverniers(دخالت دارند  17دائمي تجربه از طريق واحد بند نمايي كه در باز است

2003: 61(.   
هاي روزانة بشر از طريق وقايع، تفكرات، تصورات و همچنين كارهاي او  تجربه
عبارتي  دادها را برعهده دارد. به گيرد و زبان نقش انعكاس اين اعمال و رخ شكل مي

كند كه از ميان سه فرانقش  تر، تفكرات و اعمال ما در زبان نمود پيدا مي موسمل
فرانقش  مند خود، اين نقش را برعهدة گراي نظام ذكرشده، هليدي در دستور نقش

اند.  هريك از اين سه فرانقش، با يك نظام جداگانه در ارتباطاست.   انديشگاني نهاده
شود، فرانقش بينافردي در نظام وجه و  محقق مي 18فرانقش انديشگاني در نظام گذرايي

   يابد. تحقق مي 20و فرانقش متني نيز در نظام مبتدا و خبر 19وجهيت
شود.  نظام گذرايي ناميده ميري براي بازنمايي تجربه در زبان، امكان و قابليت دستو

ت. در كار رفته اس منظور از گذرايي مفهومي نيست كه در دستورهاي سنتي به
شود. گذرايي در  فعل گذرا گفته مي پذير  هاي مفعول رهاي سنتي، به فعلدستو

گرا استفاده شده است و به شيوة بازنمايي انواع فرايندها و معاني  چارچوب دستور نقش
بنابراين، نظام گذرايي سازكار بيان  ).Simpson, 2004: 11(شود  در جمله اطالق مي

داد، رابطه، حالت،  ت. نظام گذرايي بيانگر رخفرانقش انديشگاني و تجربي در زبان اس
 21ها را فرايند هاي جهان است كه هريك از اين انديشه، احساس، رفتار و وجود پديده

فرايند خود شامل سه عنصر كليدي است كه ). 71 :الف 1376(مهاجر و نبوي، خوانيم  مي
كند: عناصر هر  نتخاب ميهاي موجود در نظام زبان ا ها را از ميان گزينه م گذرايي آننظا

هاي (شرايط) مربوط به  خود فرايند، مشاركان فرايند و موقعيتند از:  ا فرايند عبارت
پس از كنش، احساس، گفتار يا بودونبود. داد،  يك رخ :. فرايند عبارت است ازفرايند

كه  شويم رو مي ، دوباره با سيستمي روبههاي نظام دستور زبان ميان گزينه هر گزينشي از
ها ادامه  طور اين گزينش بايد از ميان امكانات آن به گزينش ديگري دست بزنيم و همين

گيري يك ساختار زباني براساس معناي مورد نظر گوينده و  يابد تا شاهد شكل مي
روييم  هاي از معاني زباني روب تنيده نويسنده باشيم. بنابراين، در نظام زبان با شبكة درهم

   ).17 -15: ب 1376، (مهاجر و نبوياند  تودرتو حاصل شده هاي كه از گزينش
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هاي اسمي را براي بيان فرايندها يا  صورت اغلب، نديشگاني اة دستوري ستعارا

ة ين نوع استعاراها بيان شوند.  برد كه بايد توسط افعال و صفت كار مي هايي به كيفيت
ة ترين استعار ي رايجساز سازي است. اسم گذرايي و اسم ةدستوري شامل استعار 

؛ اما استعارة دستوري گذرايي درواقع نوعي )Taverniers, 2003: 7( دستوري است
جزيه و تحليل ها همان فرايندهاست). ت هاست (منظور از اليه حركت يا كشش بين اليه

ها در نظام دستوري گذرايي نيز  عد فرانقش انديشگاني شامل بررسي انتخاببمتن از ُ
با تجزيه و تحليلي از  موقعيتانواع  و كننده ، انواع شركت22انواع فرايند يعني؛ شود مي

   شوند. مي آميختهشوند كه از طريق آن بندها  منابع تركيب مي
سه فرايند اصلي و سه  -را در قالب شش نوع فرايند ها ) تمام فعاليت1994( هليدي

و  24، ذهني23هاي ماديفرايندفرايندهاي اصلي شامل  معرفي كرده است: -فرايند فرعي
 28و وجودي 27رفتاري 26،فرايندهاي كالمياست و فرايندهاي فرعي شامل  25اي رابطه
   است.مده در جدول زير انواع فرايندها با مثال آ 29است.

  انواع فرايندها  1 جدول
  مثال زيرمقوله  انواع فرايند

  داد رخ  مادي
  عمل

  شكر حل نشد.
  او قهوه را مخلوط كرد.

  ذهني
 ادراك

  تشخيص
 عالقه

  او ماشين را ديد.
  نام او را فراموش كرد.

  موسيقي را دوست دارد.او
  اي رابطه
  

 خصلت
 شناسايي

  مگي قوي بود.
  ست.مگي راهنماي ما

  رفتاري
  كالمي
  وجودي

  
  او خنديد.

  او پاسخ داد.
  روزي روزگاري يك پرنسس زيبايي بود.

 )Martine & Rose, 2007منبع: (
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دو نوع  است،  و وجهيت سازمان يافته فردي در دو نظام وجه فرانقش بيناكه از آنجا 
 دستوري  ة دستوري وجهي و استعار  ة استعار: فردي وجود دارد دستوري بيناة استعار

كه حالتي را به حالت ديگر تبديل  است تنوع حالت همان وجهي ةاستعار وجهيت.
كه  يعني زماني؛ ني را بازتاب دهدتواند دو يا چند نقش زبا كند و يك حالت مي مي

جاي استفاده از صورت متجانس كه همان بند  هب ،منظور ما عبارتي پرسشي است
 نيز دستوري متنية استعار. )Halliday, 1994( از بند خبري استفاده كنيم ،پرسشي است

افعال يعني  گويند؛ دهي متن سخن ميعباراتي است كه آشكارا از سازمان شامل
تعريف  كردن، اشاره كردن، نشان دادن، نتيجه گرفتن، بيانترتيب دادن،  ؛ مانند30عملگر
.، مثالي .عباراتي مانند اجازه دهيد با اين شروع كنم كه...، براي مثال. غيره يا كردن و
  ).Halliday & Hasan, 1976(و غيره  ديگر...

ا و از طريق گرايي، تجارب و تفكرات در قالب افعال و فراينده در چارچوب نقش
توان با بررسي انواع فعل و تعيين  اين مهم مي شود. بنابر پذير مي فرانقش تجربي امكان

تجارب و  و هاي داستاني شخصيتاز دنياي درون  ،بسامد وقوع آن در متن فرايندها، و
هاي  براي سبك در داستان ي مهمها آگاه شد؛ پس اين فرانقش شاخص تفكرات آن
. انتخاب گزينه در نظام زبان مبتني بر )1390زاده و ديگران،  (آقاگليد آ شمار مي روايي به

ا متوني را خواهند ساخت ه هاي گوينده و نويسنده است و مجموعة اين گزينش انگيز
نكتة  .)Simpson, 2004: 22(شوند  دهي و تفسير مي ، سازمانمتفاوت شكلي كه به

دهد؛ اين گزينش  دست مي را به مند كليدي اين است كه نظام گذرايي گزينش نظام
است.   هاي گوينده و نويسنده از ميان امكانات نظام زبان صورت گرفته براساس انگيزه

شناختي مهم و درخور اعتنا، در  عنوان ابزار روش رو، الگو و نظام گذرايي به ازاين
  ).24همان، (شناسي متون مطرح است  طور خاص در سبك بررسي متون و به

  پژوهش پيشينة .3
 هاي فراواني در زبان فارسي و گرا و استعارة دستوري، پژوهش در زمينة دستور نقش

   صورت گرفته است. ي ديگرها زبان
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ــاورنيرز ــاب) 2004( 31ت ــة كت ــتعارة دســتوري   ش،در مقدم ــوم اس در چــارچوب را مفه

 و استعارة دستوريهاي  به شباهت او كرده است.مند معرفي  گراي نظام نقش شناسي زبان
مقايسه كرده است. تاورنيرز استعارة دستوري  را ها آنسپس و استعارة واژگاني پرداخته 

 يادسـتور، معنـ   -شناسي و واژگـان  اواقعيات مكملي همچون معن ميانرابطة  حاصلرا 
عقيـدة او، اسـتعارة دسـتوري پديـدة زبـاني       . بهداند ميقبيل  تجربي و بينافردي و از اين

فصـل   دهشناسي استعاري خاص خود را دارد. اين كتاب شامل  كه نشانه استمتمايزي 
منـد و انـواع    گـراي نظـام   نقـش شناسـي   ي و شرح زبـان ـاست كه تاورنيرز پس از معرف

و شـرح داده اسـت.   كـرده  مطـرح   يديـ هال ديـدگاه ها، استعارة دسـتوري را از   نقش فرا
ينـافردي را بررسـي و   ي دستوري انديشـگاني، تجربـي و ب   ها نويسنده در ادامه، استعاره

  توصيف كرده است. 
هاي آن و  بندي ) با بيان تعاريفي از استعارة دستوري و براساس طبقه2003( 32بنكس
هايي، استعارة دستوري را شرح داده است. او براساس گفتة هليدي اين نكته  ذكر مثال

هم  را بيان كرده كه تكامل استعارة دستوري از خيلي پيش شروع شده است و فقط
رفت استعارة دستوري را در قالب  شد به زبان انگليسي نيست. بنكس پيمحدو

عقيدة او، كاربرد استعارة  سازي در گفتمان علمي بررسي كرده است. به فرايندهاي اسم
در  شناسي متفاوت است و در دومي، سازي در دو علم فيزيك و زيست دستوري اسم

نتايج اين تحقيق بيانگر آن است كه طور كلي،  آغاز كندتر عمل كرده است. به
 سال اخير داشته 250در گفتمان علمي طي   اي فزاينده كاربردسازي  فرايندهاي اسم

رفت كرده و تفاوت بين  شناسي در اين مورد پيش تر از زيست . فيزيك خيلي سريعاست 
 قبالً كامالًَ علوم فيزيك و زيست با آغاز قرن بيستم و تجربي شدن علوم زيست كه

كاربرد اين نوع استعارة دستوري گسترش  ،طي قرن بيستم توصيفي بودند، ازبين رفته و
   پيدا كرده است.

) به بررسي افزايش مطالعات در زمينة كاربرد استعارة دستوري 2011( 33ديان
اي شامل  هاي نوشتاري دانشگاهي پرداخته است. وي پيكره اي در متن  عنوان مشخصه به

التحصيل اندونزيايي را مطالعه كرده است. با  ي از سه دانشجوي فارغنه مقالة تحقيق
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)، نويسنده نتيجه گرفته است كه 2004درنظر گرفتن مفهوم استعارة دستوري هليدي (
ترين نوع استعارة  انواع استعارة دستوري در اين مقاالت وجود دارند، غالب همة 

و استعارة دستوري از طريق تراكم سازي است  كاررفته در اين مقاالت اسم دستوري به
هاي زبان  واژگاني، انتزاع، ارتباط منطقي غيرآشكار و ساختار غيرفردي در ميان مشخصه

   نوشتار حضور دارد.
ستان براساس فعل: رويكرد شناسي دا سبك«در مقالة  )1390زاده و ديگران ( آقاگل

اند.  را بررسيده تاحمد و صادق هداي چهار داستان كوتاه از جالل آل »گرا نقش
گراي هليدي تجزيه و تحليل  ها براساس نظام گذرايي در چارچوب دستور نقش داستان
بررسي تمام افعال موجود د وقوع انواع فرايندها را پس از اند. ايشان بسامد و درص شده

   .اند عنوان يك شاخص سبكي لحاظ كرده ها، به در داستان
) است كه او 1390نامة چاووشي ( عنوان پايان مكاركرد استعارة دستوري در زبان عل

در همين زمينه،  است.  نيز چگونگي كاربرد استعارة دستوري در متون علمي را پژوهيده
به  استعارة دستوري در متون علمي و ادبينامة خود باعنوان  ن) در پايا1391مباركي (
داخته و نتيجه گرفته كه ميزان كاربرد استعارة دستوري در متون علمي و ادبي پر مقايسة

   كاربردتر از متون ادبي است. استعارة دستوري در متون علمي پر

   ها تجزيه و تحليل داده .4
مدير هاي دستوري گذرايي در دو داستان  به منظور بررسي انواع و بسامد استعاره

 هاي تعارهابتدا تمام اس ،احمد و ابراهيم گلستان از جالل آل جني ةاسرار گنج در و  مدرسه
گراي  براساس معيارهاي مطرح در دستور نقش دستوري گذرايي در اين دو داستان

ها  نتايج اين بررسي است. در پايان، بندي شده  مند هليدي استخراج، تعيين و دسته نظام
   است. آمده   ي جداگانهيها در جدول ك نوع، درصد و بسامد وقوع هركدامتفكي به
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  مدير مدرسهكاربرد انواع فرايندها در داستان بسامد و درصد  2 جدول

فرايندهاي
 اصلي

فرايندهاي  درصد تعداد
  فرعي

 تعداد

 29  رفتاري 89/52 1271 مادي
 89  وجودي 72/19 474 اي رابطه
 265  كالمي 44/11 275 ذهني
    2403 تعداد كل   

شي گرفته فرايندها پي شود كه فرايند مادي از بقية در جدول شمارة دو مشاهده مي
اي با اختالف بسيار زياد قرار دارد؛ فرايندهاي ذهني و  است؛ بعد از آن فرايند رابطه 

اند؛ در پايان فرايند وجودي و بعد از آن  كار رفته كالمي هم تقريباً به يك اندازه به
   كه در مقايسه با فرايند مادي بسيار محدود است. شود مشاهده مي اي فرايند رابطه

  نوشتم. دي: در اين مدت خودم براي خودم ورقة انجام كار ميفرايند ما
   خنديد. فرايند رفتاري: هرهر مي

  اي هم نيست. اي: نه بابا كار ساده فرايند رابطه
  فرايند وجودي: چاي و بساطي در كار نبود.

  شه. فرايند ذهني: اصالً دوستي سرشون نمي
  فرايند كالمي: قرار شد سر صف نطقي بكنم.

  اسرار گنج درة جنيبسامد و درصد كاربرد انواع فرايندها در داستان  3جدول 
فرايندهاي 

  اصلي
فرايندهاي درصد تعداد

 فرعي
  درصد  تعداد

  69/11  281 رفتاري 9/11 286  مادي
  8/20  500 وجودي 69/27 672  اي رابطه
  69/12  305 كالمي 48/14 348  ذهني

     2403 تعداد كل   
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اسرار گنج دهد كه در كاربرد انواع فرايندها در داستان  سه نشان مي ةجدول شمار
گيري نيست و نويسنده در اين داستان تقريباً همة فرايندها را  تفاوت چشم درة جني

اي و  ترتيب، فرايندهاي رابطه كار گرفته است. اما در همين ميان به طور مساوي به به
ذهني و كالمي و در آخر،  بيشترين كاربرد را دارند و بعد از آن فرايندوجودي 

  مادي داراي كمترين كاربرد هستند. رفتاري و فرايندهاي 
  . فرايند مادي: وقتي مرد گاو را كشت...

  . گريست...  بچه مي فرايند رفتاري: و
   اي: اين بدگماني كه بيخود نيست. فرايند رابطه

  ؟كجا بوديفرايند وجودي: بيا بابا 
   .بجنبد جرئت نكرد فرايند ذهني:

  . چي پرسيد... فرايند كالمي: قهوه

  مدير مدرسهتعداد تبديل انواع فرايندها در داستان  4 جدول
  به وجودي  به كالمي  به رفتاري  اي به رابطه  به ذهني  به مادي  فرايندها

  4  0  0  11  0    مادي
  0  0  0  7    21  ذهني
  0  0  0    0  87  اي رابطه

  0  0    0  0  4  رفتاري
  0    0  8  0  74  كالمي
    1  0  4  0  5  ديوجو

مورد استعارة دستوري گذرايي از نوع تبديل فرايند  78  مدير مدرسه در داستان
مورد تبديل فرايند كالمي به مادي را شاهديم. بعد از  74اي به مادي و پس از آن  رابطه
بيشترين بسامد را در تبديل فرايند ذهني به مادي داريم. از آنجا كه ارائة تمام  ،آن
هاي دستوري اين اثر  هايي از استعاره پذير نيست، به ذكر نمونه ر مقاله امكانها د داده
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از نوع   مدير مدرسههايي از استعارة دستوري گذرايي در كتاب  نمونه شود. بسنده مي
   :به اين شرح است تبديل

   .آيه را صادر كردفرايند كالمي به مادي: از پشت در كسي اين 
  .رسيد جايي نميحقوقش به اي به مادي:  فرايند رابطه

  .خيال بافتمچيز براي خودم  فرايند ذهني به مادي: از همه
  ).شدند ها باز مي . (گلشد گل مياي: تمام مدرسه  فرايند مادي به رابطه
   كه پنج نفرشان فردا عصر بيايند. قرار شداي:  فرايند كالمي به رابطه
ي را به خواهرش بدهد. حتي يك حاضر نبوداي: اما  فرايند ذهني به رابطه

  ) .خواست (نمي
  .حاضر بودندها همه سر وقت  اي: معلم فرايند وجودي به رابطه

. (به مدرسه مدرسه باشمها  فرايند مادي به وجودي: سعي كردم زودتر از بچه
  ).بيايم

  در دامنة كوه تنها افتاده بود.نوساز  فرايند وجودي به مادي: مدرسة
  زد. از صد متري داد ميتابلوي مدرسه فرايند وجودي به كالمي: 

  .پكي زد به خندهها  هاي عقب يكي از بچه فرايند رفتاري به مادي: در ميان صف

  اسرار گنج درة جنيتعداد تبديل انواع فرايندها در داستان  5 جدول
  به وجودي  به كالمي  به رفتاري ايبه رابطه به ذهني به مادي  فرايندها
  0  0 0 7 0   مادي
  50  0 0 32  4  ذهني
  5  0 0  0 0  اي رابطه

  12  0  0 0 8  رفتاري
  0   0 0 0 13  كالمي
    0 0 10 0 0  وجودي

 جني ةاسرار گنج در، تعداد استعارة دستوري در داستان پنجبراساس جدول شمارة 
تمايل به تبديل ديگر فرايندها به  ، در اين داستانطور كلي است. به   مدير مدرسهكمتر از 
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اي و پس از آن تبديل به  گير است، سپس تبديل به فرايند رابطه وجودي چشم فرايند
پركاربردترين استعارة دستوري  ،براهيم گلستانشود. در كتاب ا ديده مي فرايند مادي

اي  گذرايي از نوع تبديل فرايند ذهني به وجودي و بعد آن تبديل فرايند ذهني به رابطه
   است. 

 از نوع تبديل جني اسرار گنج درةتوري گذرايي در كتاب استعارة دس چند نمونه از
   :اند از عبارت

زننده هم باشد. (همراه  پاي او رونده و رقصنده و بشكن اي: پابه فرايند مادي به رابطه
  زد.) رقصيد و بشكن مي رفت و مي او راه مي
ر انديشة تالفي تحقير ديروز را شديدت ند ذهني به مادي: سرفرازي امروزشفراي

  كرد.) كرد. (او به تالفي تحقير ديروز فكر مي مي
  كند.) اي: انگار سخت در فكر است. (فكر مي فرايند ذهني به رابطه

  شد.) فرايند ذهني به وجودي: حس حضورش بود. (وجودش احساس مي
  فرايند رفتاري به مادي: خنده تو چشماش برق انداخت. (خنديد.)

. (چيزي آمد چشم هيچ نمياريك بود كه در قدر ت فرايند رفتاري به وجودي: آن
  شد.) ديده نمي

  اي به وجودي: به هرحال فرقي ميانشان نبود. (يكسان بودند.) فرايند رابطه
فرايند كالمي به مادي: رود افتاده بود در وصف عشق خود به ميهنش. (از عشقش 

   گفت.) به ميهنش مي
ف پيدا بود. (قلة پربرف پشت ابر اي: از پشت ابر قلة پربر فرايند وجودي به رابطه

   بود.)
شش هاي  شامل انواع و بسامد تبديل فرايندهاست و جدول چهار و پنج دو جدول

ها را در دو داستان نمايش  نيز انواع استعارة دستوري گذرايي و درصد آن و هفت
   دهد. مي
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  مدير مدرسهدرصد انواع استعارة دستوري گذرايي در داستان  6 جدول

  درصد  استعارة دستوري گذرايي درصد ارة دستوري گذرايياستع
تبديل فرايند مادي به

 كالمي
  79/1  تبديل فرايند رفتاري به مادي 0

تبديل فرايند مادي به
 ذهني

  0  تبديل فرايند رفتاري به ذهني 0

تبديل فرايند مادي به
 ايرابطه

  0  اي تبديل فرايند رفتاري به رابطه 93/4

مادي بهتبديل فرايند
 رفتاري

  0  تبديل فرايند رفتاري به كالمي 0

تبديل فرايند مادي به
 وجودي

  0  تبديل فرايند رفتاري به وجودي 79/1

تبديل فرايند ذهني به
 مادي

  18/33  تبديل فرايند كالمي به مادي 41/9

تبديل فرايند ذهني به
 ايرابطه

  0  هنيتبديل فرايند كالمي به ذ 13/3

ذهني بهتبديل فرايند
 رفتاري

  85/3  اي تبديل فرايند كالمي به رابطه 0

تبديل فرايند ذهني به
 كالمي

  0  تبديل فرايند كالمي به رفتاري 0

تبديل فرايند ذهني به
 وجودي

  0  تبديل فرايند كالمي به وجودي 0

اي بهتبديل فرايند رابطه
 مادي

  24/2  تبديل فرايند وجودي به مادي 97/34

اي بهرابطهتبديل فرايند
 ذهني

  0  تبديل فرايند وجودي به ذهني 0

  79/1 اي تبديل فرايند وجودي به رابطه 0اي بهتبديل فرايند رابطه
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 رفتاري
اي بهتبديل فرايند رابطه

 كالمي
  0  تبديل فرايند وجودي به رفتاري 0

اي بهتبديل فرايند رابطه
 وجودي

  44/0  تبديل فرايند وجودي به كالمي 0

از نوع   مدير مدرسهبيشترين استعارة دستوري گذرايي در  ششساس جدول شمارة برا
درصد و  97/34ترتيب،  كه به اي به مادي و كالمي به مادي است تبديل فرايند رابطه

  هاي دستوري گذرايي را در اين داستان داراست. درصد كل استعاره 18/33

  اسرار گنج درة جنيستان درصد انواع استعارة دستوري گذرايي در دا 7 جدول
  درصد  استعارة دستوري گذرايي درصد استعارة دستوري گذرايي

تبديل فرايند رفتاري به  0 تبديل فرايند مادي به كالمي
  مادي

67/5  

تبديل فرايند رفتاري به  0 تبديل فرايند مادي به ذهني
  ذهني

0  

تبديل فرايند مادي به
 اي رابطه

ه تبديل فرايند رفتاري ب 96/4
  ايرابطه

0  

تبديل فرايند رفتاري به  0 تبديل فرايند مادي به رفتاري
  كالمي

0  

تبديل فرايند مادي به
 وجودي

تبديل فرايند رفتاري به  0
  وجودي

51/8  

  21/9 تبديل فرايند كالمي به مادي 83/2 تبديل فرايند ذهني به مادي
تبديل فرايند ذهني به

 اي رابطه
  0 هنيذمي به تبديل فرايند كال 69/22

تبديل فرايند كالمي به  0 تبديل فرايند ذهني به رفتاري
  ايرابطه

0  

  0تبديل فرايند كالمي به  0 تبديل فرايند ذهني به كالمي
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  رفتاري

تبديل فرايند ذهني به
 وجودي

تبديل فرايند كالمي به  46/35
  وجودي

0  

اي بهتبديل فرايند رابطه
 مادي

 تبديل فرايند وجودي به 0
  مادي

0  

اي بهتبديل فرايند رابطه
 ذهني

تبديل فرايند وجودي به  0
  ذهني

0  

اي بهتبديل فرايند رابطه
 رفتاري

تبديل فرايند وجودي به  0
  ايرابطه

09/7  

اي بهتبديل فرايند رابطه
 كالمي

تبديل فرايند وجودي به  0
  رفتاري

0  

اي بهتبديل فرايند رابطه
 وجودي

وجودي به تبديل فرايند 63/10
  كالمي

0  

استعارة گذرايي از  جني اسرار گنج درةدر داستان  ،هفتهاي جدول  براساس داده
 69/22اي با  درصد و ذهني به رابطه 46/35نوع تبديل فرايند ذهني به وجودي با 

بيشترين درصد وقوع را درصد از كل استعارة دستوري گذرايي موجود در متن، 
بيشتر   مدير مدرسههاي دستوري گذرايي در داستان  اد استعارهكلي، تعد  طور داراست. به
، تمايل به فرايند مادي همدير مدرساست. در داستان  اسرار گنج درة جنياز داستان 

گرايش به فرايند وجودي و بعد از آن  جني اسرار گنج درةبيشتر است؛ اما در داستان 
  اي زياد است.  فرايند رابطهتمايل به 
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  مقايسة ميزان كاربرد انواع استعارة دستوري گذرايي در دو داستان

اي  در دو داستان، پركاربردترين استعارة دستوري گذرايي از نوع تبديل فرايند رابطه
  ها متفاوت است.  اما نتايج هريك از داستان به مادي است؛

توان اين تفاوت و  گذرايي مي مند هليدي، باكمك نظام گراي نظام در دستور نقش
طور كه زبان محل بازنمايي افكار، اعمال و...  تصادفي نبودن آن را تبيين كرد. همان

تواند  از ميان عناصر نظام زبان مي  گويشوران خود است، داستان نيز در قالب گزينش
ي از ا باشد. در اليه هاي خود  و شخصيت  نمود افكار، ادراك، احساسات و... نويسنده

روست. نويسنده از ميان افعال و فرايندهاي  ها، نويسنده با انتخاب فعل روبه گزينش
گزيند و گاهي به  يكي را برمي -هاي بالقوه هاي متنوع و انتخاب گزينه -موجود در زبان

كند؛ به عبارت ديگر از استعارة  انتخاب خود، فرايندي را به فرايندي ديگر تبديل مي
دستوري گذرايي  كند. بنابراين، كاربرد انواع استعارة تفاده ميدستوري گذرايي اس

گيرد؛ پس  تصادفي نيست؛ بلكه براساس خواسته و معناي ذهني نويسنده شكل مي
باشد. با توجه به رفته در اثر ممكن است معنادار كار داد و نوع استعارة دستوري بهتع

عنوان يك  دستوري گذرايي را بهتوان ميزان و درصد وقوع استعارة  مي گفته مطالب پيش
هاي مختلف  صورت كه اگر سبك را حاصل انتخاب   اين  شاخص سبكي معرفي كرد. به
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هاي دستوري متفاوت،  اي از زبان، انتخاب صورت گاه در اليه نويسنده بدانيم، آن

   كند. مختصات متفاوتي از نويسنده و متن ايجاد مي
كاربرد  نمايد؛ همچنين تر مي را ملموس تفاوت آثار دو نويسنده نمودار پيشين

در اين  .گذارد نمايش مي هاي گذرايي را در دو داستان آشكارا به متفاوت انواع استعاره
چشم  بيشتر به  مدير مدرسهشود كه استعارة گذرايي در داستان  نمودار مشاهده مي

اي به مادي و بعد  ديگر، استعارة دستوري از نوع تبديل فرايند رابطه  خورد. از سوي مي
از آن تبديل فرايند كالمي به مادي بيشترين بسامد را دارد كه اين نوع استعاره در 

بسيار اندك است. استعارة   مدير مدرسهدر مقايسه با  جني درة اسرار گنجداستان 
طور كه در  ، تبديل فرايند ذهني به مادي است. همان مدير مدرسهگذرايي بارز ديگر در 

 جني ةاسرار گنج دردر  هاي دستوري درصد وقوع اين نوع استعارهداست، نمودار پي
از نوع تبديل فرايند   مدير مدرسههاي گذرايي در  بسيار كم است. انواع ديگر استعاره

اي است كه  اي و ذهني به رابطه اي و به ميزان كمتر، كالمي به رابطه مادي به رابطه
اي،  ند وجودي به مادي، وجودي به رابطهدرصد كمي دارد و درنهايت، تبديل فراي

شود. اما در  با درصد وقوع بسيار اندك مشاهده ميي به وجودي مادي به كالمي و ذهن
، بيشترين درصد وقوع مختص استعارة گذرايي از نوع جني درة اسرار گنجداستان 

. اي آن تبديل فرايند ذهني به رابطه از  تبديل فرايند ذهني به وجودي است و پس
بسيار   مدير مدرسهطور كه در نمودار مشخص است، ميزان كاربرد اين استعاره در  همان

فرايند كالمي به مادي و  يل فرايند رفتاري به وجودي،بعد از آن، تبد و محدود است
دوم قرار دارد. تبديل  اي به يك ميزان و در رتبة  تبديل فرايند وجودي به رابطه

اي با  اي به وجودي، مادي به رابطه ذهني به مادي، رابطه فرايندهاي رفتاري به مادي،
د. تبديل فرايند مادي ندكي در كتاب ابراهيم گلستان داردرصد وقوع بسيار كم، كاربرد ا

اي  اي به مادي، مادي به وجودي و كالمي به رابطه به كالمي، وجودي به مادي، رابطه
   در اين داستان تقريباً صفر است.
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 . نتيجه5

اي را دربرابر ديدگان  هاي تازه هاي سبكي نو افق رفي و كاربست شاخصمع
ها و  زمان تحليل ها هم گشايد. اين شاخص شناسي مي حوزة سبك نظران در صاحب

شناسي  همراه خواهد داشت. استعارة دستوري گذرايي شاخص سبك تفسيرهاي نو به
يي ذهن نويسنده دست توان تاحدودي به نظام معنا جديدي است كه از طريق آن مي

احمد و  آلاز  جني اسرار گنج درةو   مدير مدرسه در اين پژوهش دو داستان يافت.
است.   گراي هليدي بررسي شده ديگري از گلستان براساس نظام گذرايي دستور نقش

هاي دستوري گذرايي از نوع تبديل فرايند    احمد استعاره آمده، آل دست طبق نتايج به
درصد بيشتر از  97/23درصد و  97/34 ترتيب مادي و كالمي به مادي را بهي به ا رابطه

است و استعارة دستوري گذرايي از نوع تبديل فرايند ذهني  كار برده  ابراهيم گلستان به
 56/19درصد و  46/35ترتيب  اي نيز در داستان گلستان به به وجودي و ذهني به رابطه

ي دستوري گذرايي  ها شود. در كاربرد استعاره ياحمد ديده م درصد بيشتر از اثر آل
گيري در دو داستان وجود ندارد. همچنين درمجموع، بسامد  ديگر، تفاوت چشم

بيشتر است. بنابراين، با تكيه بر نتايج  احمد آل استعارة دستوري گذرايي در اثر جالل 
نتخاب در محور عنوان ا كه از استعاره به -اين پژوهش و براساس گفتة ياكوبسنآماري 

در   مدير مدرسههاي دستوري، در  توان گفت در زمينة مقوله مي -كند جانشيني ياد مي
روييم. با درنظر گرفتن فضاي  به، بيشتر با انتخاب روجني اسرار گنج درة مقايسه با

توان اين  در دهة سي خورشيدي مي  مدير مدرسهاجتماعي بسته و محدود در زمان خلق 
 افسردگيدچار ، 1332مرداد  28احمد پس از كودتاي  كرد. جالل آلامر را توجيه 

در زمان  خود را تأليف كرد. مدير مدرسةداستان  )1337( ها در اين سال شد وزيادي 
عصرش، تحت تأثير شكست  الل مانند بسياري از نويسندگان همج ، مدير مدرسهنوشتن 

شود كه  ناچار به سكوت مي ،قول خودش راي مدتي بهبقطارانش،  سياسي خود و هم
وي  .استبيشتر زدن   قلم گرايش بهمعناي نپرداختن به سياست و  البته سكوت وي به

امد زياد فرايند مادي در دهد. بس به نوشتن ادامه مي ،دور از تمام هياهوهاي سياسي به
احمد و همچنين كاربرد متفاوت استعارة دستوري گذرايي كه فرايندهاي  داستان آل

به اين دليل كه  ؛نمايي اوست كند، بيانگر ديدگاه واقع ديگر را به فرايند مادي تبديل مي
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كنند،  دادهاي عيني را بازنمايي مي ها افعال و فرايندهاي مادي كه روي تيعبراي بيان واق

رسد دغدغة جالل بيشتر اين بوده است كه چگونه  نظر مي ترين ابزار هستند. به مناسب
ثر از فضاي أمتست كه گلستان ا هاي آن روزگار بنويسد و اين درحالي  از واقعيت

از اين  )جني درة اسرار گنج(تاريخ تأليف  1353در سال  ة پنجاه،فكري اوايل ده روشن
دارد؛ بنابراين بسامد  گرايش نمايي به واقع ر داستان خود كمترگلستان د فضا دور است.

هاي دستوري گذرايي كه فرايندهاي ديگر را به فرايند  فرايند مادي و همچنين استعاره
است. بدون  داستان جالل گيري كمتر از طور چشم به او در داستانكند،  مادي تبديل مي
و نويسنده ممكن است به تأييد يا رد نتايج هاي بيشتر در ديگر آثار اين د ترديد، بررسي

مند   هرو مطالعة بيشتر در اين زمينه به پژوهشگران عالق اين اين پژوهش بينجامد؛ از
  شود. توصيه مي

   ها نوشت پي
1. transitive grammatical metaphor 
2. metafunction 
3. functional grammar 
4. systemic functional grammar (sfg) 
5. Halliday 
6. Martin 
7. Eggins 
8. Matthiessen 
9. Thompson 
10. Martin & Rose 
11. Martinet 
12. Firth 
13. grammatical metaphor 
14. ideaitonal metafunction 
15. interpersonal metafunction 
16. textual metafunction 
17. clause 
18. transitivity 
19. mode & modality 
20. topic & predicate 
21. process 
22. process types 
23. material processes 
24. mental processes 
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25. relational processes 
26. verbal processes 
27. behavioral processes 
28. existential processes 

   بنگريد به: دامكهاي هر انواع فرايند و زيربخش ة. براي كسب جزئيات بيشتر دربار29
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30. Operator 
31. Taverniers 
32. Banks 
33. Dian 
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