
  
  
  
  
  
  

  تحليل نقش هاي معنايي
  مطالعه اي موردي در سبك داستاني معاصر

نگار داوري اردكاني                                                                                                       
                               استاديار زبان شناسي
  نيلوفر خوش زبان

   دانشجوي كارشناسي ارشد زبان شناسي 
    چكيده

مقاله ي حاضر به بررسي و مقايسه ي روابط معنايي در دو داستان كوتاه ايراني مي پردازد. براي دست يافتن 
ن مهم، اين دو داستان به طور خالصه به لحاظ ساختار ادبي بررسي شده اند و پس از معرفي و توصيف به اي

و  روابط معنايي، هر دو داستان با توجه به نقش هاي معنايي به كار رفته در آن ها مورد تحليل قرار گرفته اند
مطرح در اين پژوهش مشاهدات حاصل به تفصيل در دو جدول جداگانه ذكر شده است. پرسش هاي 

  عبارتند از:
  الف) روابط معنايي در ساختار يك داستان كوتاه چه نقشي برعهده دارند؟

ب) يكساني تعداد و انواع نقش هاي معنايي در دو داستان كوتاه از دو نويسنده ي متفاوت، چه تأثيري در 
  شباهت ساختاري و سبكي آن دو داستان دارد؟

  ايج زير به دست آمد:در پاسخ به اين پرسش ها نت
الف) روابط معنايي در ساختار يك متن ادبي نقش تعيين كننده اي دارند. فراواني هر يك از نقش هاي معنايي 

  بر كليت متن به عنوان يك اثر ادبي تأثيرگذار است و مي تواند ساختار ادبي آن را تحت الشعاع قرار دهد.
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تأثيرگذارند. تفاوت نقش هاي معنايي سبب تفاوت ساختار  ب) نقش هاي معنايي در مقايسه ي دو اثر ادبي
دو داستان، و به همين ترتيب، شباهت و نزديكي نقش هاي معنايي سبب نزديكي ساختار دو اثر مي شود. 

  بنابراين شباهت ساختاري دو متن ادبي با توجه به روابط معنايي موجود در آن ها قابل توجيه است.
  عنايي، نقش هاي تتا، ساختار موضوعي محمول، داستان كوتاه، ساختار ادبي متنروابط مواژه هاي كليدي: 

  
  مقدمه و طرح مسأله 1

در تحليل آثار ادبي، بررسي ساختار نحوي جمالت و ساختار ادبي متن همواره مورد توجه زبان شناسان و 
ادبي ناديده گرفته شده، نقش منتقدان ادبي بوده است. اما آنچه كه در عموم بررسي هاي زبان شناختي آثار 

معنايي عناصر جمله و تأثير آن ها در ساخت اثر است. در اين تحقيق ابتدا به تشريح نقش هاي معنايي مي 
پردازيم و پس از معرفي و توصيف اين نقش ها، دو داستان كوتاه ايراني را با نظر به نقش هاي معنايي موجود 

  هت ها و تفاوت هاي آن ها را بررسي مي كنيم.در آن ها مورد تحليل قرار داده و شبا
هر دو در دهه ي هشتاد  "پرانتز باز، خنده، پرانتز بسته"و  "بيا برويم به مزار"دو داستان كوتاه مورد نظر 

توسط دو تن از نويسندگان زن ايراني، به ترتيب سپينود ناجيان و شيوا ارسطويي نوشته شده اند. داستان اول 
موجود است و  1برگزيدگان جايزه ي ادبي بهرام صادقي در كتابخانه ي سايت خوابگرد به عنوان يكي از

توسط نشر گيو به چاپ رسيد  "آفتاب مهتاب"در مجموعه اي با عنوان  1381داستن دوم، اولين بار در سال 
  توسط نشر مركز به بازار آمد. 1387و چاپ پنجم آن نيز در سال 
  رسش ها پاسخ دهيم:در ايم مقاله برآنيم به اين پ

  الف) روابط معنايي در ساختار يك داستان كوتاه چه نقشي برعهده دارند؟
ب) يكساني تعداد و انواع نقش هاي معنايي در دو داستان كوتاه از دو نويسنده ي متفاوت، چه تأثيري در 

  شباهت ساختاري و سبكي آن دو داستان دارد؟
اهميت نقش هاي معنايي در زبان شناسي نوين، فرضيه هاي زير را  با توجه به پرسش هاي تحقيق و با نظر به

  مطرح مي كنيم:
الف) روابط معنايي در ساختار يك داستان كوتاه نقش سازنده اي دارند و ايجاد تغيير در هر يك از اين 

  روابط، ساختار داستان را دچار دگرگوني مي كند.
                                                 
1 http//:www.khabgard.com 
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از دو نويسنده ي متفاوت، عليرغم وجود مشخصه هاي ب) شباهت هاي سبكي موجود بين دو داستان كوتاه 

  تمايز دهنده ي ادبي، با توجه به يكساني تعداد و انواع نقش هاي معنايي قابل توجيه است.
    نگاهي به پيشينه ي پژوهش 2
  مطالعات پژوهشگران غربي 1- 2

مورد توجه قرار گرفت. چارلز فيلمور، پايه گذار دستور حالت، در  2در پي طرح دستور حالت 1نظريه ي تتا
، مباني آنچه را كه دستور حالت ناميده مي شود معرفي 1977، و 1969، 1968سه مقاله ي مهم در سال هاي 

) نيز 1970)، و ولس چيف (1965كرد. تقريباً همزمان با طرح اين دستور از سوي فيلمور، جفري گروبر (
فاهيمي را كه در اين زمينه مطرح است عنوان و بحث كرده اند. والتر كوك در كتابي مشتمل بر برخي از م

به وصف سير تحول اين دستور، كارآيي، و زمينه هاي كاربردي آن پرداخته است.  1979سيزده مقاله در سال 
خواهد يافت. اما طرح  در آن كتاب پيش بيني شده بود كه اين دستور براي سال هاي مديدي در آينده استمرار

نظريه ي تتا به طور اخص، توسط چامسكي صورت گرفت. بنا به نظر چامسكي، دستور همگاني متشكل از 
چند زيرمجموعه است كه با يكديگر در ارتباط و تعامل اند، و نظريه ي تتا يكي از اين زيرمجموعه هاست. 

ي همچون كنش گر، كنش پذير، مبدأ و امثال آن بر اين اساس وظيفه ي نظريه ي تتا تعيين حالت هاي معناي
 "نقش هاي تتا"زير عنوان  3است. اين حالت هاي معنايي در چارچوب نظريه ي حاكميت و مرجع گزيني

ناميده و متذكر شده است كه نعبير  4"روابط پذيرنده") حالت هاي معنايي را 1972قرار دارند. جكندوف (
معنايي است، نخستين بار از سوي گروبر به كار برده شده است.  كه خود يكي از نقش هاي 5"پذيرنده"

) در اين باره گفته است كه اين 1992اصوالً تعريف جامع و يكدستي براي اين نقش ارائه نشده است. كوپر (
به كار رفته است. يعني در صورت نبودن يك نقش تتاي  6نقش تدريجاً به عنوان نقش پذيرنده ي پيش فرض

شناسان به اين نقش تتاي پيش فرض روي مي آورند. در نظريه ي حاكميت و مرجع گزيني  مشخص، زبان

                                                 
1 Theta theory 
2 Case grammar 
3 Government and Binding theory 
4 Thematic relations 
5 theme 
6 Default thematic role 
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نقش هاي تتا اساساً همان حالت هاي معنايي اند كه در دستور حالت فيلمور معرفي و مطرح شدندو اگرچه 
رت امروزه دستور حالت ديگر به عنوان يك نظريه ي زباني مطرح نيست، اما مفاهيم بنيادي آن به صو

  زيرمجموعه اي در نظريه ي حاكميت و مرجع گزيني متجلي است.
  مطالعات پژوهشگران ايراني 2- 2

در زمينه ي نطريه ي تتا، زبان شناسان ايراني بيشتر به توصيف و معرفي انچه كه توسط نظريه پردازان 
)،  1972)، جكندوف (1992) روابط نقشي را از كوپر (1384غيرايراني مطرح شده، پرداخته اند. ميرعمادي (

) اختيار كرده و براي هركدام مثال هايي آورده است. او روابط معنايي را به 1976)، و النگاكر (1980پايك (
عامل، عامل بالقوه، هدف، كنش زا، نقش جايگاهي، اثرپذير، اثرگذار، كنش پذير، ابزاري، و بهره پذير تقسيم 

دستور حالت و نظريه ي تتا به بيان نظريات چامسكي و ساير ) ضمن معرفي كامل 1386مي كند. دبيرمقدم (
زبان شناسان برداخته و مي گويد كه نقش هاي نحوي و نقش هاي معنايي با يكديگر مرتبط نيستند، يعني بين 
آن ها رابطه ي يك به يك وجود ندارد. به اين ترتيب كه واژه اي كه در دو جمله به ترتيب جايگاه هاي 

و مفعول دوم را اشغال كرده است، مي تواند در هر دو جمله داراي نقش تتاي پذيرنده باشد. مفعول مستقيم 
تعبير دوم او اين است كه در يك جمله ي واحد براي يك جايگاه نحوي مي توان بيش از يك نقش تتا 

. از ميان تمام را معرفي مي كند 1) نيز به توصيف روابط معنايي پرداخته و معيار تتا1386متصور شد. گلفام (
نقش هاي معنايي، گلفام نُه نقش را مورد بررسي قرار داده و سپس به ساختار موضوعي فعل و خوش ساختي 

  و بد ساختي جمالت، با توجه به تأثير روابط معنايي مي پردازد.
  مالحظات نظري 3

مطرح شد.  1968ل نظريه تتا كه مبين نقش هاي معنايي است، به دنبال طرح دستور حالت فيلمور در سا
دستور حالت انشعاب دوم از نظريه ي معيار دستور زايشي گشتاري است. اين چارچوب معنا بنيان به شرح 

). در 336: 1386حالت هاي معنايي پرداخته و نحوه ي تجلي روساختي آن ها را بحث مي كند (دبيرمقدم، 
نوان نقش هاي تتا شناخته مي شوند. چارچوب نظريه ي حاكميت و مرجع گزيني حالت هاي معنايي تحت ع

)، در Dowty, 2008نقش هاي معنايي كه در نتيجه ي ارتباط تنگاتنگ نحو و معناشناسي به وجود مي آيند (
نحوي فعل هستند. اين ساختار بيانگر نوع و تعداد عبارت هاي -واقع ابزاري براي نماياندن ساختار موضوعي

                                                 
1 Theta criterion 



    پرنيان سخن     990

  
ول در هر جمله معرف روابطي بين اجزاي جمله است؛ هريك از اين (گزاره) است. محم 1مورد نياز محمول

نام دارند. اگر گزاره ي بيان شده به  2اجزاء كه به نحوي، از طريق محمول، با هم ارتباط مي يابند موضوع
وسيله ي يك جمله را يك صحنه ي نمايشي در نظر بگيريم، در آن صورت مي توان موضوع ها را بازيگران 

نمايش فرض كرد. هر بازيگري در صحنه ي نمايشي مفروض ما بايد نقشي را به عهده بگيرد  اين صحنه ي
). از طرفي هر محمول ساختار موضوعي خاصي دارد كه اين ساختار در جمالت الزم، 60: 1386(گلفام، 

فعل  سه موضوع دارد و يا putمفعولي، و دومفعولي متفاوت است. به عنوان مثال در زبان انگليسي فعل 
در فارسي داراي دو موضوع است. اصطالح روابط معنايي براي توصيف نقشي كه هر موضوع بنا به  "خورد"

همراه  3محمول در جمله ايفا مي كند به كار مي رود. هر محمول با مجموعه اي معين از نقش هاي معنايي
اين نكته اشاره كرد كه همه  است كه وجود آن ها براي دستوري بودن جمله ضروري است. در اينجا بايد به

ي عبارات در يك جمله بخشي ار ساختار موضوعي فعل محسوب نمي شوند و بنابراين نمي توان از نقش 
معنايي آن ها سخن گفت. اين عناصر اغلب اطالعات اضافه اي را به لحاظ مفهومي به محمول اضافه مي 

). نكته 62مي نامند (همان،  4بيل عبارات را افزودهكنند، اما با حذف آن ها جمله دچار خلل نمي شود. اين ق
ي ديگر تعداد موضوعاتي است كه ساختار موضوعي فعل به آن نياز دارد؛ كه بر اين اساس با دو گونه 

سر و كار داريم. موضوع بيروني همان نهاد جمله است و موضوع دروني به  "دروني"و  "بيروني"موضوع 
رد. حذف هر يك از اين دو موضوع ساختار موضوعي فعل را در هم مي ريزد. مفعول (يا مفعول ها) اشاره دا

اما حذف افزوده ها تنها از بخشي از اطالعات اضافي جمله مي كاهد و در خوش ساختي جمله اختاللي 
  ايجاد نميكند.
ا نبايد از عموماً معادل هم فرض مي شوند. اما اين نكته ر "روابط معنايي"و  "نقش هاي معنايي"دو اصطالح 

نظر دور داشت كه نقش هاي معنايي در واقع مرجعي براي روابط معنايي هستند. نقش هاي معنايي عالوه بر 
  كاربرد معناشناسانه، در ساختار نحوي جمله نيز موثرند.

                                                 
1 predicate 
2 argument 
3 Theta roles 
4 adjunct 
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در بخش بعد فهرستي از نقش هاي معنايي به همراه مثال هاي انگليسي و فارسي ارائه مي شود كه آگاهي از 
ا در درك بهتر موضوع موثر خواهد بود. قابل ذكر است كه كليه ي مثال هاي فارسي از دو داستان كوتاه آن ه

  مورد بحث برگرفته شده اند.
  نقش هاي معنايي 1- 3

كارگزار. آغازگر و يا انجام دهنده ي رخدادي كه محمول بيان مي دارد. عامل زنده اي كه به طور : 1كنش گر
مدن چيزي يا روي داادن حالتي مي شود، يعني مسئوليت روي دادن اتفاقي بر عهده آگاهانه سبب به وجود آ

  ي اوست.
 .Bill is building a houseمثال انگليسي:    

   در را به رويم باز كرد. پيرمردمثال فارسي:      

چيزي كه تحت تأثير رخداد محمول جا به جا مي شود. آنچه كه از كارگزار يا علت، تأثير  :2كنش پذير
پذيرفته و دچار نوعي تغيير مي شود؛ اين تغيير مي تواند شامل تغيير در اندازه، مكان، حالت، رنگ، و ... 

  باشد.
 .Kelly painted the fenceمثال انگليسي:    

     را خشن كرده بود. صورتمموازي و عمود، وسط ابروها،  مثال فارسي:    مدتي بود دو خط
  در مثال فوق، صورت، تحت تأثير رخداد محمول دچار تغيير (خشن) شده است.

كسي يا چيزي كه تحت تأثير رخداد محمول قرار مي گيرد. آنچه كه در حركت است / داراي  :3اثر پذير
  خاصيت ثابتي است / و يا موضوع گفتگو است.

  اي انگليسي:  مثال ه
  a (The ball rolled away. 

                 b (The book is blue                              .
c (Did you see Molly?                                   

                                                 
1 agent 
2 patient 
3 theme 
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است)، جمله  در مثال هاي باال، جمله ي اول نمايانگر اثر پذير در تعريف دوم آن است (آنچه كه در حركت

ي دوم  اثر پذير در تعريف سوم آن را نشان مي دهد (آنچه كه داراي خاصيت ثابتي است)، و جمله ي سوم 
  حاوي اثر پذير در تعريف چهارم است (آنچه كه موضوع گفتگو است).

  ، گنده و بي حال و بيكار، نشسته بود روي يكي از همان صندلي ها. دكترمثال فارسي:    
ل نيز مشاهده مي شود كه اثر پذير (دكتر)، گرچه تحت تأثير رخداد خاصي واقع نشده، در حركت در اين مثا

  نيست، و داراي خاصيت ثابتي نيز نيست، اما موضوع گفتگو است.
تمايز نهادن بين اثر پذير و كنش پذير گاهي دشوار به نظر مي رسد. برخي اين دو مفهوم را به صورت معادل 

ر مي برند. اما بايد دانست كه اين دو نقش يكسان نيستند. مشخصه ي اصلي كنش پذير، و به جاي هم به كا
تغييري است كه طي اثر فعل در آن به وجود مي آيد. اما در مورد اثر پذير اين گونه نيست. گرچه اثر پذير نيز 

  تحت تأثير رخداد محمول قرار مي گيرد، اما الزاماً دچار تغيير نمي شود.
  انجام كار يا حادثه. محلي كه در آن رخداد محمول به انجام مي رسد. محل :1مكان

 .The book is on the tableمثال انگليسي:   

   ، نشده بود كه آنقدر به زني نزديك بشود.در آسانسورمثال فارسي:  تا آن روز   
ا آن، رخداد محمول به انجام وسيله اي كه كنش گر براي انجام كار از آن استفاده مي كند. ابزاري كه ب :2ابزار

  مي رسد.
 .saymour sliced the salami with a knifeمثل انگليسي:   

  پنهان كرد. كرم پودرمثال فارسي:   طوق تيره ي دور چشم را مي شد با يك 
  زمان انجام كار. زمان رخ دادن محمول.: 3زمان

 .Mr.Brown left home at nightمثال انگليسي:   

  سر و صداي خانه زياد بود. ديشبمثال فارسي:     
  دريافت كننده ي نتيجه ي كار كنش گر. :4پذيرنده

                                                 
1 location 
2 instrument 
3 time 
4 recipient 
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 .John gave the book to Maryمثال انگليسي:   

  مي خرد، مي نويسد. خانم منشيمثال فارسي: فردا توي روزنامه ي صبحه كه هر روز براي 
را حس مي كند. موجود جانداري كه رخداد محمول را گيرنده ي انگيزه. شخصي كه حالتي : 1تجربه گر

  تجربه مي كند.
 .John likes Maryمثال انگليسي:   

  خنده اش گرفت. پيرمردمثال فارسي:    
نسبتي كه بين اثر پذير و تجربه گر وجود دارد، قابل توجه است. در تعريف اثر پذير به اين نكته اشاره كرديم 

فتگو بودن است. در مثال فارسي باال، پيرمرد عالوه بر تجربه ي محمول كه يكي از موراد آن موضوع گ
  (خنديدن)، موضوع اصلي جمله نيز، هست.

آنچه كه توسط تجربه گر احساس يا درك مي شود. حالتي كه طي اثر فعل براي كنش پذير به وجود : 2انگيزه
  مي آيد.

 .Sherlock Holmes heard a piercing screamمثال انگليسي:   

  شده بود. خشكمثال فارسي:     پوستم 
  محلي كه رويداد فعل به آنجا مي انجامد. :3مقصد

 .He went to the libraryمثال انگليسي:   

  .مغازه ي لوازم آرايشيمثال فارسي:     بايد از آنجا يكراست مي رفتم به يك 
اشاره داشته باشد. با اين وجود تفاوت بين آن دو نسبت مقصد و مكان قابل توجه تر از آن است كه نيازي به 

محلي  "مقصد"اشاره به محلي دارد كه رويداد محمول در ان واقع مي شود. اما  "مكان"نيز بايد روشن شود. 
پايان مي يابد.  "مقصد"است كه رويداد فعل در آن به انتها مي رسد. يعني از يك مكان آغاز شده و حال در 

دو محل وجود دارد: محل آغاز و  "مقصد"تنها يك محل مورد نظر است، اما در مورد  "مكان"پس در مورد 
  محل انجام (مقصد).

  مكاني كه وقوع فعل از آنجا آغاز مي شود. :1مبدأ

                                                 
1 experiencer 
2 stimulus 
3 goal 
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 .The ball rolled from the door to the kitchenمثال انگليسي:   

  .دكترهمان مثال فارسي:      بايد از همان كرم ها مي گرفتم، از 
 "مطب دكتر"گرچه يك محل نيست، اما مي توان آن را تلويحاً در مفهوم  "همان دكتر"در مثال فارسي باال، 

  در نظر گرفت. "داروخانه"يا 
: Arnold, 2001عموماً گويشوران اكثر زبان ها از نقش معنايي مقصد بيش از نقش مبدأ استفاده مي كنند (

137.(  
  مسير انجام فعل.: 2مسير

 .The ball rolled from the door down the hallway to the kitchenمثال انگليسي:   

  .جلومثال فارسي:     مصور دويده بود 
توضيحي كه در مورد رابطه ي مكان، مقصد، و مبدأ داده شد، در مورد رابطه ي آن هر سه با مسير نيز صادق 

و محل، و يا مسيري كه رخداد فعل در آن به انجام مي است. در اينجا نه يك محل خاص، كه فاصله ي بين د
  رسد، مورد نظر است.

  مالك. كسي كه شيء اي متعلق به اوست.: 3دارنده
 .John has a bookمثال انگليسي:   

  سرش پايين باشد. مصورمثال فارسي:      كاش 
ده است، اما به طور ضمني معرفي نش "سر"در اين مثال اگرچه مصور به صورت مستقيم به عنوان دارنده ي 

  ، مصور است. پس مي توان او را داراي نقش معنايي دارنده به شمار آورد."سر"مي دانيم كه مالك 
  سازه / سازند. آنچه كه تحت اثر فعل به وجود مي آيد / ساخته مي شود.: 4ايجاد شونده

 .John baked a cakeمثال انگليسي:   

  ساختند در الهيه. مانيك ساختمثال فارسي:     پارسال 
  آنچه كه تحت اثر فعل از بين مي رود / نابود مي شود. :1از بين رونده

                                                                                                                                               
1 source 
2 path 
3 possessor 
4 constructum 
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 .The enemy destroyed the cityمثال انگليسي:   

  كه زماني با بغض و نفرت آتششان زده بود. مزرعه هاي خشخاشمثال فارسي:   مثل 
خشخاش اشاره نشده است، اما آتش زدن مزرعه ها را در اين مثال، به صورت مستقيم به نابودي مزرعه هاي 

  مي توان به معناي نابود كردن آن ها پنداشت.
دو نقش ايجاد شونده و از بين رونده با نقش هاي معنايي كنش پذير و اثر پذير هم پوشاني دارند و شايد 

اصلي تر محسوب مي كه در بررسي هاي زباني، –بتوان اين دو را زيرمجموعه اي از آن دو نقش معنايي 
  به شمار آورد. -شوند

  محرك. عاملي كه وقوع فعل توسط آن ممكن مي شود.: 2انگيزاننده
نكته ي قابل توجه در مورد اين نقش، اين است كه تشخيص تفاوت انگيزاننده و ابزار گاهي مشكل است. به 

  اين دو مثال انگليسي توجه كنيم:
   a (John died from the poison. 

b (Mary killed John with the poison                           . 
  نقش انگيزاننده دارد. يعني عاملي كه سبب مرگ جان شده است. the poisonدر جمله ي اول 

نقش ابزار دارد. يعني خود به تنهايي  the poisonاما در جمله ي دوم انگيزاننده وجود ندارد. در اين جمله، 
  ) وقوع فعل را ممكن ساخته است.the poison) از طريق آن (Maryعامل وقوع فعل نشده، بلكه شخصي (

  .خوشحاليشمثال فارسي:  خوشحال بود از 
  دليل وقوع فعل.: 3علت

 .John went home because of his illnessمثال انگليسي:   

را از لبه ي آن ها [ليوان هاي  ماتيك خانم منشينمي آمد جاي لب هاي قرمز شده از مثال فارسي:   دلش 
  چاي] پاك    كند.

  .براي دستيابي به آن انجام مي شودآنچه كه وقوع فعل : 4هدف
 .Mary went to the store for some milkمثال انگليسي:   

                                                                                                                                               
1 destructum 
2 trigger 
3 reason 
4 purpose 



    پرنيان سخن     996

  
  باز كن. خانوم برايمثال فارسي:     مصور! بپر در پاركينگ رو 

نقش علت و هدف نيز تا حدودي هم پوشاني دارند. اما در يك تحليل دقيق و موشكافانه مي توان بين آن دو 
  دو تمايز قائل شد.

  .كسي يا چيزي كه از انجام فعل سود مي بردذينفع. : 1بهره پذير
 .He bought the book for Maryمثال انگليسي:   

  [چشمان مصور] هديه كرد. چشمانشه غمگيني را براي اولين بار به مثال فارسي:   خانم منشي چه نگا
  .عامل طبيعي كه بدون دخالت كنش گر، سبب وقوع فعل مي شود: 2عامل بالقوه

 .The wind destroyed the cityمثال انگليسي:   

  مناطق زيادي از شهر را ويران كرد. طوفانمثال فارسي:      
  ش هاي معنايي ارائه كرديم، به برخي ويژگي هاي كاربردي آن ها مي پردازيم.حال كه تعريفي از هريك از نق

بنا به اعتقاد چامسكي، يك نقش دستوري واحد مي تواند نقش هاي تتايي متنوعي داشته باشد. مثالً عنصري 
  :در جمله مي تواند داراي حالت فاعلي واحد و نقش هاي تتايي مختلف باشد. مانند اين نمونه

  كتاب را به دوستش داد. مريمالف) 
  از ديدن فيلم بسيار متأثر شد. مريمب) 

در هر دو نمونه مريم نقش فاعلي دارد، اما از نظر روابط معنايي به ترتيب داراي نقش هاي كنش گر و تجربه 
  پذير است.

قش ساخت مشخص مي شوند. يعني در مدخل واژگاني هر فعل تعداد و انواع ن-نقش هايي تتا در سطح ژ
). 93: 1385هايي تتاي مورد نياز آن ثبت است و اين نقش ها به موضوع هاي آن اعطا مي شود (اسالمي هنر، 

نكته ي ديگري كه در مورد اعطاي نقش هاي تتا بايد مورد توجه قرار گيرد، مستقيم يا غيرمستقيم بودن 
كه در مدخل واژگاني آن  اعطاي نقش است. هر فعل داراي مجموعه اي از اطالعات زيرمقوله اي است

موجود است. بنا به تعريف براي هر فعل دو دسته موضوع قابل ذكر است: موضوع دروني و موضوع بيروني. 
فاعل تنها موضوع بيروني فعل محسوب مي شود و ساير موضوع ها دروني اند. چامسكي اعطاي نقش به 

                                                 
1 benefactive 
2 Natural cause 
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رمقوله اي فعل است را اعطاي نقش مستقيم موضوع هايي مانند مفعول (موضوع دروني) كه جزء اطالعات زي
تتا و اعطاي نقش به موضوعي مانند فاعل (موضوع بيروني) كه جزء اطالعات زيرمقوله اي فعل نيست را 

  ).462: 1386(دبيرمقدم،  اعطاي نقش غيرمستقيم تتا مي نامد
  مريم ليوان را شكست.

كنش گر و ليوان به عنوان مفعول، نقش تتاي مستقيم در اين مثال مريم به عنوان فاعل، نقش تتاي غير مستقيم 
دريافت مي كنند. دبيرمقدم به نقل از چامسكي مي گويد نقش تتاي فاعل از  "شكست"كنش پذير را از فعل 

  سوي كل گروه فعلي (فعل همراه مفعول) تعيين مي شود.
به طور كلي اين نقش ها براي توصيف عالوه بر فعل، اجزاي ديگر جمله نيز مي توانند نقش تتا اعطا كنند؛ اما 

). در نمونه ي زير كنش Barker and Dowty, 2008نحوي فعل (گزاره) به كار مي روند (-الگوهاي واژگاني
  گر نقش تتاي خود را از حرف اضافه گرفته است:

byThe letter is written  Bob. 
  توسط فعل تعيين مي شود. the letterدر همين نمونه نقش تتاي 

by Bobis written The letter .  
، ساختار معنايي و كاربرد نقش هاي معنايي در زبان هاي مختلف، 1اضافه كنيم كه بنا به گفته ي بلوين

  متفاوت است.
  تحليل داده ها 4

در اين مقاله دو داستان كوتاه از منظر تعداد و انواع نقش هاي معنايي مورد بررسي قرار گرفته اند. داستان اول 
بيا برويم به مزار و داستان دوم پرانتز باز، خنده، پرانتز بسته نام دارند. براي سهولت در كار، از اين پس به 
جاي تكرار نام داستان ها از عنوان هاي داستان الف (بيا برويم به مزار) و داستان ب (پرانتز باز، خنده، پرانتز 

  بسته) استفاده مي كنيم.
  ساختار ادبي 1- 4

، به نقل از 1383است (دادور،  "هنرمندانه ترين"د گئورك لوكاچ، از ميان انواع نگارش، داستان كوتاه به اعتقا
). با در نظر گرفتن تمام ويژگي هاي مميزه، مي توان داستان كوتاه را به اين ترتيب تعريف 1993گرژنوسكي، 

منظم، يك شخصيت اصلي را در يك كرد: داستان كوتاه اثر كوتاهي است كه در آن نويسنده به مدد يك طرح 

                                                 
1 Robert Belvin 
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). 14: 1341حادثه نشان مي دهد و اين اثر در كل، تأثير واحدي را القاء مي كند (همان، به نقل از يونسي، 

 حال به طور خالصه ساختار دو داستان كوتاه مورد بحث در اين مقاله را بررسي مي كنيم.

ته شده، روايت عشق نامتعارف مصور، آبدارچي داستان الف كه از زاويه ديد داناي كل (سوم شخص) نوش
افغاني، به منشي زيباروي شركت است. مكان تقريباً در تمام طول داستان ثابت است، شركتي كه مصور و 
منشي در آن مشغول به كار هستند؛ به جز چند جمله ي معدود كه به يادآوري تصاويري از گذشته ي مصور 

  در افغانستان مي پردازد:
نت كه خاكش سبز، زن كه مي گفت ياد سايه درختان ميوه روستاي كودكيش مي افتاد كه بعد از كار زي [بعد

   ]زير آفتاب سوزان زمين عرقش را درجا خشك مي كرد...
  ]كابل، كابل... ياد صادق و جمعه و ممدحسين افتاد. و عبداهللا كه مجنون شد...[

  شده است:جمالت كوتاه هستند و فاعل در اكثر جمله ها حذف 
  ]دويد. با هم توي آسانسور بودند. سرش پايين بود.[
  ]مي خواست با او حرف بزند. مي خواست نشان دهد كه سواد دارد.[
  آمد و سر جايش نشست.] فرم ها را گرفت و لب ورچيد.[

  اما از آن جا كه با تعدد شخصيت ها مواجه نيستيم، خواننده در درك فاعل با مشكلي روبه رو نيست.
استان ب كه از زاويه ديد اول شخص روايت شده، به درونيات زني مي پردازد كه براي مداواي خشكي د

پوست به پزشك مراجعه مي كند. مكان وقوع داستان مطب دكتر است و گهگاه تصاويري نيز از خيابان، خانه، 
ز صنعت تشبيه به وفور و كالس درس جان مي گيرند. نويسنده در بيان جزئيات دقت زيادي به خرج داده و ا

  بهره برده است:
  ]پوستم مثل يك ماسك گچي مانده بود روي صورتم و هيچ كاريش نمي شد كرد.[
  ]عينك شبيه دوربين بود. يك كمي هم شبيه عينك شنا يا شايد عينك جوشكاري.[
  ]لب ها مثل گونه ها و پيشاني و دماغ سفيد شده بود، مثل گچ.[

  ه جمالت در داستان الف بلندتر و عموماً شامل بيش از يك بند هستند:جمالت در داستان ب نسبت ب
  ]مدتي بود نمي توانستم به خانه كه برمي گردم، از سير تا پياز، همه چيز را براي شوهرم تعريف كنم.[
فوتبالش را تماشا مي كرد و از نعمت سكوت لذت بخشي كه بعد از اين همه سال نصيبش شده بود كيف [

  ]مي كرد.
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  ]هوس كردم از درد كمر و زانو براش حرف بزنم و بگذارم ماسك گچي هر چه مي خواهد ترك بردارد.[
عالوه بر تمام تفاوت هاي ساختاري مذكور، مهم ترين نكته اي كه دو داستان الف و ب را از هم متمايز مي 

سط دو نويسنده ي زن كند، تفاوت جنسيتي شخصيت هاي اصلي دو داستان است. با اينكه هر دو داستان تو
نگاشته شده اند، نوع نگاه نويسنده در داستان الف، مردانه و در داستان ب، كامالً زنانه است. به اين معنا كه 

مرد ") نمودهاي 389: 1385گرچه در داستان الف، يك شخصيت زن حضور دارد، اما به تعبير شميسا ( 
حضور پررنگ شخصيت زن، صحبت از موضوعاتي در آن آشكار است. در داستان ب، عالوه بر  "محوري

  است كه نوعاً مورد توجه زنان است؛ و اين مسأله، نگاه زنانه ي نويسنده را بيشتر به رخ مي كشد.
چنانچه مي بينيم اين دو داستان ويژگي هاي ادبي و ساختاري خاصي دارند كه آن دو را از هم متمايز مي كند. 

تمايز دهنده، نكته ي قابل توجه در مورد اين دو داستان، شباهتي است كه ميان اما با وجود اين مشخصه هاي 
سبك نوشتاري آن ها احساس مي شود؛ و اين شباهت ناشي از نزديكي فضاي دو داستان است. براي توجيه 
اين شباهت سبكي و اين نزديكي فضا، هر دو داستان به صورت جمله به جمله مورد بررسي قرار گرفتند و 

ش هاي معنايي هر يك از موضوعات با توجه به محمول به دست آمد، كه داده هاي حاصل در دو جدول نق
  جداگانه ارائه مي شود.

  مقايسه ي نقش هاي معنايي 2- 4
  داده هاي حاصل از تحليل جمله به جمله ي داستان ها از ديدگاه روابط معنايي به صورت زير است: 

   فداستان ال
 نايي نقش هاي مع فراواني

 كنش گر 22

 كنش پذير 25

 اثر پذير 114

 مكان 40

 ابزار 3

 زمان 37

 پذيرنده 5

 تجربه گر 11
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 انگيزه 28

 مقصد 11

 مبدأ 1
 مسير 8

 دارنده 7

 ايجاد شونده 0
 از بين رونده 2
 انگيزاننده 1
 علت 8
 هدف 1
 بهده پذير 4
 عامل بالقوه 0

 مجموع 328
  

  داستان ب
 نقش هاي معنايي  فراواني

 كنش گر 10

 كنش پذير 25

 اثر پذير 84

 مكان 38

 ابزار 9

 زمان 19

 پذيرنده 3

 تجربه گر 13
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 انگيزه 24

 مقصد 18

 مبدأ 3
 مسير 1

 دارنده 0

 ايجاد شونده 0
 از بين رونده 1
 انگيزاننده 5
 علت 1
 هدف 0
 بهده پذير 4
 عامل بالقوه 0

 مجموع 258
  

همان گونه كه در اين دو جدول مشاهده مي شود، بسامد وقوع نقش هاي معنايي در دو داستان به ترتيب 
  كاهشي زير است:

  داستان الف
  اثر پذير-1
  مكان-2
  زمان-3
  انگيزه-4
  كنش پذير-5
  كنش گر-6
  تجربه گر –هدف -7
  علت –مسير -8
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  دارنده-9

  پذيرنده-10
  بهره پذير-11
  ابزار-12
  روندهاز بين -13
  مبدأ –انگيزاننده  –هدف -14
  ايجاد شونده –عامل بالقوه -15
  

  داستان ب
  اثرپذير-1
  مكان-2
  كنش پذير-3
  انگيزه-4
  زمان-5
  مقصد-6
  تجربه گر-7
  كنش گر-8
  ابزار-9

  انگيزاننده-10
  بهره پذير-11
  مبدأ –پذيرنده -12
  علت –مسير  –از بين رونده -13
  هدف –عامل بالقوه  –ايجاد شونده  – دارنده-14
  

  مي توان اين ترتيب كاهشي را در جدول زير به صورت خالصه مشاهده كرد: 
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  داستان الف داستان ب
  اثر پذير اثر پذير
  مكان مكان

  زمان كنش پذير
  انگيزه انگيزه
  كنش پذير زمان
  كنش گر مقصد

  تجربه گر –هدف  تجربه گر
  علت -مسير  كنش گر

  مالك ابزار
  پذيرنده انگيزاننده

  ذينفع ذينفع
  ابزار مبدأ-پذيرنده

  از بين رونده علت-مسير–از بين رونده
عامل–ايجاد شونده–مالك

  هدف - بالقوه 
-انگيزاننده –هدف 

  مبدأ
  عامل بالقوه 

 
بار و در  114در هر دو داستان نقشي كه بيشترين بسامد كاربرد را داراست، اثرپذير است، كه در داستان الف 

بار مورد استفاده قرار گرفته است. مكان در مرتبه يدوم قرار دارد. زمان در داستان الف در مرتبه  84داستان ب 
در هر دو داستان مقام چهارم را اشغال كرده و ي سوم و در داستان ب در مرتبه ي پنجم قرار دارد. انگيزه 

كنش پذير همانند زمان در جايگاه هاي پنجم و سوم قرار دارد. كنش گر در داستان الف در مرتبه ي ششم و 
در داستان ب در مرتبه ي هشتم قرار دارد. مقصد و تجربه گر هر دو مقام هاي ششم وهفتم را اشغال كرده 

داستان به هم نزديك است. مسير و علت كه هر دو هم جايگاه هستند، در داستان اند و بسامدشان در هر دو 
در داستان الف در  دارندهالف در مرتبه ي هشتم و در داستان ب در مرتبه ي سيزدهم قرار گرفته است. 
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جايگاه نهم و در داستان ب در جايگاه چهاردهم است. پذيرنده در داستان الف مقام دهم و در داستان ب 

در هر دو داستان در جايگاه يازدهم است. در داستان الف جايگاه  بهره پذيرمقام دوازدهم را كسب كرده و 
چهاردهم از آن ابزار است كه در داستان ب در جايگاه نهم قرار دارد. در داستان الف دو بار و در داستان ب 

سيزدهم را داراست. انگيزاننده، مبدأ و هدف تنها يك بار از بين رونده به كار رفته كه در هر دو داستان مقام 
هر سه در جايگاه چهاردهم داستان الف قرار دارند كه در داستان ب به ترتيب جايگاه هاي دوازدهم و 
چهاردهم را اشغال كرده اند. نقش هاي معنايي عامل بالقوه و ايجاد شونده در هيچ يك از داستان ها به چشم 

  نمي خورد.
  نتيجه گيري 5

اين مقاله به روابط معنايي پرداختيم و به نقش آن ها در ساختار ادبي متن اشاره كرديم. سپس تمام نقش در 
هاي معنايي كه تاكنون توسط زبان شناسان ايراني و غير ايراني تعريف شده اند، معرفي و توصيفي نسبتاً كامل 

متن (دو داستان كوتاه) اندازه گيري  از هر يك ارائه شد، فراواني وقوع هر يك از نقش هاي معنايي در دو
شد؛ و در نهايت تأثير محسوس نقش هاي معنايي در ادبيات آشكار شد. روابط معنايي در ساختار يك متن 

كه در مقاله ي حاضر به تفصيل به آن –ادبي نقش تعيين كننده اي دارند. فراواني هريك از نقش هاي معنايي 
تك تك جمالت، كه بر كليت متن به عنوان يك اثر ادبي تأثيرگذار است و نه تنها بر معناي  -ها پرداخته شد

مي تواند ساختار ادبي آن را تحت الشعاع قرار دهد. تغيير انواع و تعداد نقش هاي معنايي موجب تغيير سبك 
  داستان مي شود و بر برداشت خواننده از آن نيز موثر است.

در اينجا –دست آمد كه نقش هاي معنايي در مقايسه ي دو اثر ادبي  عالوه بر اين، در اين مقاله اين نتيجه به
تأثير گذارند و تفاوت نقش هاي معنايي سبب تفاوت ساختار دو داستان و به همين ترتيب  -دو داستان كوتاه

شباهت و نزديكي نقش هاي ادبي سبب نزديكي ساختار دو اثر مي شود. دو داستان كوتاه مورد بحث در اين 
-عليرغم وجود مشخصه هاي تمايزدهنده، به لحاظ ساختاري به هم شبيه اند؛ كه اين شباهت ساختاري مقاله،

ادبي را مي توان با نظر به روابط معنايي موجود در آن ها توجيه كرد. نوع و فراواني نقش هاي معنايي اصلي 
، كه اين مسأله شاهدي بر در هر دو داستان تقريباً به سك شكل است، با اندكي تفاوت در ترتيب نقش ها

  .تأييد دو فرضيه ي مطرح در فصل اول مقاله ي حاضر است
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