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 چکیده
گیمری داشمته    های ادبیات پایداری، یعنی ادبیات انقالب اسالمی و جنگ، که در چند سال اخیر رشد بسیار چشم   یکی از حوزه
نویسی است. در این مقاله در صدد هستی  تا از دیدگاهی جدید، یعنی نظام گذرایی هلیمدی،   نامه نویسی و داستان است، زندگی

نامه به دست دهی . برای ایمن منظمور دو    شناختی در جهت تمایز رمان و زندگی مالکی زباناین دو ژانر را با ه  مقایسه کنی  و 
از ایران ترابی. کتماب   خاطرات ایراناز خدیجه قاسمی و  مسافران مهکتاب در حوزة دفاع مقدس انتخاب و بررسی شده است: 

نقشی هلیدی استفاده  -ه حاضر از نظریة سیستمیبرای این منظور در مقال اول رمانی بلند است و کتاب دوم مجموعه خاطرات.
نقشی بر این مفهوم تأکید دارد که انتخاب یک گزینه در نظام زبان مبتنمی بمر انگیمزه همایی      -زبان شناسی سیستمیشده است. 

تفسمیر  ها، متونی را خواهد ساخت که به طور متفاوتی سمازماندهی و   است که گوینده و نویسنده دارند و مجموعه این گزینش
های باال روشمن شمد کمه در ژانمر      . در نهایت با بررسی فرایند در کتابکند شوند. در این میان نقش کانونی را فرایند ایفا می می

های روزممره   گوید واقعیت ترین بسامد را فرایندهای مادی دارند. زیرا آنچه در این ژانر سخن اول و آخر را می نامه بیش زندگی
تمرین بسمامدها را دارد. امما در ژانمر      زرگ زندگی است. در مقابل در همین ژانر فرایند ذهنی یکی از کم  و اتفاقات کوچک و ب

نامه مورد استفاده قرار گرفته است. زیرا نویسنده برای در جریمان گذاشمتن مخاطم  و     رمان فرایند ذهنی بسیار بیشتر از زندگی
کند. از سموی دیگمر    ها را نیز بیان می شود و تخیالت آن ها وارد می روشن شدن زوایای پنهان داستان معموالً به ذهن شخصیت

ای  همای لظظمه   رسماند کمه واکمنش    بسامد باالی فرایندهای رفتاری در رمان و بسامد ک  این فرایند در خاطره این مطل  را می
نمویس را   ناممه  که ذهمن زنمدگی   دادها در ذهنش باقی نمانده است. بلکه تنها خود رویداد است نویس نسبت به روی نامه زندگی

رسد در رمان نویسنده برای شرح وقایع و تأثیرگذاری بیشتر حادثه بمرروی مخاطم  از    مشغول کرده است. در مقابل به نظر می
 کند.   فرایندهای رفتاری بسیار استفاده می

. 
 نقشی، فرایند. -، نظریة سیستمی نامه، خاطره رمان، زندگی: واژگان کلیدی

. 
 مقدمه

های ادبیات پایداری، یعنمی ادبیمات انقمالب اسمالمی و جنمگ، کمه در چنمد سمال اخیمر رشمد بسمیار             یکی از حوزه
( است. با مروری بر آثار انتشار یافتة این حموزه  novel( و رمان )biographyنامه ) گیری داشته است، زندگی چش 

نامه در این حوزه نوشته و چاپ شمده اسمت.    گیتوان دید که در دهة گذشته صدها عنوان داستان و زند به روشنی می
ناممه. بما اینکمه     رویمی  یما زنمدگی    در برخی از این آثار به راستی تشخیص این امر دشوار است کمه بما داسمتان روبمه    

( ادبی بسیار شناخته شده در ادبیات جهان هستند، اما به دلیل شباهتی کمه  typeنامه و داستان دو ژانر یا گونة ) زندگی
نامه سر و کار داری  یا داستان. زیمرا   ین دو ژانر وجود دارد، گاهی سخت است که تشخیص دهی  با یک زندگیبین ا

ناممه نیمز    های یک داستان در زنمدگی  گشایی افکنی و گره ها، گره پردازی در برخی موارد همة اوج و فرودها، شخصیت
تمر اسمت )صمفایی و اشمه ،      از همه به داستان نزدیمک  نامه ها خاطره و زندگی شود. در بین همة شبه داستان دیده می
همایی دیگمر بمرای تشمخیص و تممایز ایمن دو ژانمر را بمه اثبمات           (. این تشابه ساختاری لزوم یافتن مالک39: 1931
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هما و   تفماوت »تموان بمه مقماالتی ماننمد      رساند. در این زمینه آثاری اندک به نگارش درآمده است. بمرای مامال ممی    می
( 1931از احمد شماکری ) « نامه، خاطره و داستان زندگی»( و 1931از حسین حداد )« نامه و داستان زندگیهای  شباهت

یکی از ایمن  « دا»شود. برای ماال کتاب  اشاره کرد. در زمینة ادبیات پایداری نیز مشکل تشخیص ژانر همچنان دیده می
سازد. به هممین دلیمل    تشخیص را مشکل می هاست که به دلیل پرداخت بسیار خوب شخصیت و روایت قوی، نمونه
(. با توجه بمه نگمارش   1931از صفایی و اشه  )« دا؛ خاطره یا رمان»ای در مورد این کتاب نوشته شده با عنوان  مقاله

ناممه از   رسد الزم است رمان و زنمدگی  ها در حوزة ادبیات پایداری به نظر می چنین مقاالتی و رشد روزافزون نگارش
هایی قطعی و روشن برای تمایز این دو ژانر به دست داده شود، امید  ی مختلف نقد و بررسی شوند تا مالکها دیدگاه

 که ه  نویسندگان را سودمند افتد و ه  خوانندگان را.
در این مقاله در صدد هستی  تا از دیدگاهی جدید، یعنی نظام گذرایی هلیدی، این دو ژانر را با هم  مقایسمه کنمی  و    

 نامه به دست دهی . شناختی در جهت تمایز رمان و زندگی زبانمالکی 
از خدیجمه قاسممی و    مسمافران ممه  برای این منظور دو کتاب در حوزة دفاع مقدس انتخاب و بررسمی شمده اسمت:    

کتابی اسمت در   مسافران مهاز ایران ترابی. کتاب اول رمانی بلند است و کتاب دوم مجموعه خاطرات.  خاطرات ایران
زندگی شخصی یکی از اعضای گروهک تروریسمتی منمافقین، پمیش و ممدتی پمس از انقمالب، مبمارزة او،         خصوص
اش، زندانی و اعدام شدن اطرافیان وی و در نهایت زندگی ناموفق و سرشار از شکست وی در دوران جنگ.  پشیمانی

گی گذشمتة خمود را جبمران    وی در نهایت با کار در بیمارستان و خدمت به مجروحان جنگ تظمیلی تما حمدی زنمد   
ای جدی دیده اسمت،  ه کند و به عنوان پرستار و مددکار به آغوش جامعه و خانوادة جدید خود که از جنگ آسی  می

نیز یادها و خاطرات سرکار خان  ایران ترابی یکی از پرستاران و مددکاران دفاع مقمدس   خاطرات ایرانشود.  وارد می
برد حق علیه باطل حضور داشته است. وی این خاطرات را از پیش از انقمالب ایمران   های ن است که مستقیماً در جبهه

دهند. بنابراین از نظر زمان روایت تفماوت چنمدانی میمان ایمن دو      کند و تا دو سه سال پس از جنگ ادامه می آغاز می
پرستاری اسمت و بمرای    کتاب وجود ندارد. به عالوه شخصیت اصلی هر دو کتاب نیز زنانی مبارز هستند که شغلشان

خیزند. اما یکی در راه نادرسمت و دیگمری در راه درسمت.     های خود با خانواده و اطرافیان خود به مبارزه بر می آرمان
هایی هستند کمه از پمیش از انقمالب و در دوران جنمگ در      بنابراین هر دو قهرمان زن داستان درگیر مبارزات و جنگ

ایران جریان داشته است. البته ماهیت مبارزات منافقین با ماهیت مبارزات رزمندگان اسالم به کل متفماوت اسمت؛ امما    
 ذات مبارزه در هر دو نمونه جنگیدن با نیرویی دیگر است.  

 
 فرضیات تحقیق

ین نیز گفته شد در صدد هستی  بررسی کنی  که آیا رمان و خماطره بمه عنموان دو    گونه که پیش از ا در این مقاله همان
ژانر مختلف ادبی از نظر فرایندهای داستان با ه  تفاوتی دارند یا خیر. البته در همین آغاز باید گفت که بمرای نتیجمة   

د بررسی قرار گیرند. اما با توجمه  ها مور های این دو ژانر باید تعداد بیشتری از خاطرات و رمان قطعی در مورد تفاوت
تموان ایمن مقالمه را گمامی ابتمدایی و بمه        به اینکه این دو ژانر در ادبیات پایداری بسیار مورد توجه قرار گرفته اند، می

رسمد بما توجمه بمه      ای قابل آزمون برای آثار دیگر ادبیات پایداری در نظر گرفت. در مجموع به نظر ممی  عنوان نظریه
ناممه از آنجما کمه بما وقمایع       نامه( و رمان بتوان این فرض را مطرح کرد که زندگی و ژانر خاطره )زندگیهای د ویژگی

همای   تمر بمه ذهنیمات نویسمنده و شخصمیت      روزمره و واقعی سر و کار دارد و راوی آن دانای کل نیست، بنابراین ک 
وی »خموری :   ا کمتر به این نوع جممالت برممی  ه نامه پردازد. به همین دلیل است که در زندگی واقعی دیگر داستان می

من بیست سمال پمیش کمه در حمال سمفر بمه تهمران بمودم بمه ایمن           »یا ...« اندیشید که  بیست سال پیش این گونه می
نامه باقی مانده است، اتفاقات مه  و واقعمی   زیرا در بسیاری مواقع آنچه در ذهن نویسندة زندگی...«. اندیشیدم که  می

رسمد بما توجمه بمه      پرورانده است. اما در رمان به نظر ممی  التی که در زمان روی دادن اتفاق در ذهن میاست، نه تخی
تواند هر نوع تخیلی را  های داستانش نیز آگاه است، می اینکه خالق اثر در لظظه حضور دارد و به ذهن همة شخصیت
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همایی ماننمد آنچمه در بماال      ه در رممان بمه جملمه   در ذهن بپروراند و آن را وارد رمان خود کند. به همین دلیل است ک
من وقتی سوار قطار شدم و در حال سمفر  »یا ...« اندیشید که  وی در آن زمان این گونه می»خوری :  آوردی  زیاد بر می

 ...«.اندیشیدم که  به تهران بودم به این می
ح مختصری دربارة تعاریف و کلیات بظم   اما پیش از پرداختن به اصل مقاله و آزمودن فرضیة فوق، الزم است توضی

 ارائه شود.   
 

 تعاریف و کلیات         
گیرد و گاه صمورتی ابتمدایی و    نامه نویسی مقولة نگارشی رایجی است که گاه شکل کامالً ابتکاری به خود می زندگی

اند و آثار با ارزش  داشتهنامه معموالً در شرح حال کسانی است که در عال  خود تشخصی  کند. زندگی مقلدانه پیدا می
نویسی معموالً اطالعاتی دربارة  نامه اند. در اشکال متعارف زندگی فکری و تاریخی و اجتماعی از خود به جای گذاشته

شمود و بمه تناسم  موضموع گماه در       ها و آثار فرد بمه دسمت داده ممی    ها و شکست مظیط رشد، تظصیالت، موفقیت
ترجممة  »نامی  در گذشتة اسالمی  می« نامه زندگی»(. آنچه امروزه 91: 1933)امامی،  شود های دیگر نیز گفتگو می زمینه
نویسمی   ناممه  توان پیشینة زندگی شده است. برای ماال می ( نامیده میkārnāmag« )کارنامه»و در گذشتة ایرانی « حال
همای هیروگلیفمی در مصمر     بمه کتیبمه  تموان   توان در خداینامه و کارنامة اردشیر پاپکان مشاهده کرد. یا حتی ممی  را می

های شاهان هخامنشمی ماننمد کتیبمة بیسمتون مشماهده کمرد. پمر         های آشور و کتیبه های میخی کاخ نبشته باستان، سنگ
تر فرمانروایمان و بزرگمان    انگاری هرچه تمام ها بیش و ک  بزرگ های باستانی هدف آن نوشته پیداست که در آن دوره

(. امما  939: 1933ها چندان  باال نبوده است )مولوی،  نامه دفی عیار واقعیت این نخستین زندگیبود. بر پایة چنین ه می
هما ثبمت و ضمبط وقمایع اسمت،       تمرین آن  های حوزة پایداری که مه  نامه های نگارش زندگی امروزه با توجه به انگیزه

 ها نیز صظه گذاشت. نامه توان بر ارزش تاریخی زندگی تردید می بی
همای آن را دارد؛ امما از نظمر ماهیمت بما       نویسمی برخمی از ویژگمی    ناممه  ترین ژانمر بمه زنمدگی    ه عنوان نزدیکرمان ب
شود: رمان روایتمی   نگاری متفاوت است. زیرا از تخیالت نویسنده تراوش کرده است. در تعریف رمان گفته می خاطره

ها تصویر کند. همر رممان    تبی از وقایع و صظنهبندی مر ها و حضورشان را در سازمان نسبتاً طوالنی است که شخصیت
شرح و نقلی است از زندگی و در بر گیرندة عواملی چون کشمکش، شخصمیت، عممل داسمتانی، صمظنه، پیرنمگ و      

نویسمان   نامه یا خاطره نیمز دارد. حتمی برخمی از داسمتان     ها را زندگی (. اما همة این ویژگی193: 1939درونمایه )داد، 
ای بنویسند که تا حد ممکن به روایات واقعی زنمدگی   کنند که آثارشان را به گونه یار تالش میشاخص سبک رئال بس

تموان   ناممه و رممان نممی    های ذکر شده در تعریف زندگی نامه نزدیک باشد. بنابراین روشن است که با مالک یا زندگی
های دیگر نیمز در تممایز    باال آمد برخی مالک تمایز و مرزبندی روشنی بین این دو ژانر قائل شد. البته غیر از آنچه در

 شود:  ها مختصراً اشاره می نامه و رمان ذکر شده است که در زیر به آن زندگی
شود. اما شخصیت داستان مصنوع  نامة شخص به قل  خودش بهترین نوشته ای است که دربارة او تألیف می . زندگی1

 تواند داستان خود را بنویسد. ت داستانی نمیو آفریدة ذهن نویسنده است. در واقع هیچ شخصی
همای نوشمتن بمرای     های شخصی و روابط خویشاوندی باشمد. امما انگیمزه    نویس انگیزه . ممکن است مظرک خاطره1

 ای برگرفته از یک حس قوی و ماندگار، آگاهی، دردمندی، حسی و عاطفی باشد. تواند انگیزه داستان نویس می
نامه بمه   هاست. به همین دلیل گرچه بند ناف زندگی یک انسان اجتماعی، بستر تظوالت زندگی یک. تاریخ و شرایط 9

تواند با تکیه بر حوادث تاریخی به وجود آید  نامه، تاریخ ه  نیست. داستان می تاریخ بسته است، در عین حال زندگی
ستان قرار گیرد، جزئیات مربوط به حادثه در ای تاریخی دستمایة دا (. اگر حادثه11: 1931)در این مورد ر.ک.: حسن، 

 گیرد و در اکار موارد تنها حادثة اصلی واقعی است. ذهن نویسنده شکل می
. الزم نیست زندگی خاطره نویس یک تراژدی با آغاز و پایانی غمناک باشد تا اثری زیبا و هنری به شمار آیمد. امما   9

 (.13: 1931شاکری، در داستان به آغاز و پایانی زیبا نیازمندی  )
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ناممه بایمد    (. زنمدگی 91: 1933نامه باید دقیق و تصویرگر شخص در رابطه با روزگار خویش باشد )امامی،  . زندگی1
فرد را با همة مرات  خصلت آدمی توصیف کند، نه اینکه صرفاً به ارائة یک نوع فضیلت یا شمرارت بسمنده کنمد )در    

همای   (. در داسمتان هم  بایمد بمه خصملت     119: 1931خاطره ر.ک.: خسروی، نامه و  های تاریخی زندگی مورد ویژگی
کنمد   ها برشمرده شود و روزگاری که شخصمیت در آن زنمدگی ممی    تک آن شخصیت توجه کرد، ولی دلیلی ندارد تک

 دقیقاً تصویر شود.
رة صماح  ترجممه کسم     ها را با مراجعه به منابع و مراجع گوناگون و اطالعاتی کمه دربما   نامه . نویسندگان زندگی3
 (.  11-13: 1931کنند )حداد،  نویسند. اما نویسندگان داستان لزوماً به منابع تاریخی رجوع نمی کنند می می
کنمد. در داسمتان    کند. اما آن رویداد به او تعلق پیدا نمی گوید تجربة خودش را نقل می . هنگامی که کسی خاطره می1

توانمد ادعما کنمد کمه خمود آن را خلمق کمرده اسمت          کشد می را به تصویر می بالعکس، هنگامی که نویسنده رویدادی
 (.11: 1931)شاکری، 

توان به اسناد  اید همة موارد باال قابل نقض و استانا پذیر است. برای ماال در یک رمان نیز می گونه که دریافته اما همان
ای استناد نکرد. بنابراین روشن است کمه   توان به هیچ سند تاریخی نامه می تاریخی استناد کرد. همچنین در یک زندگی

نقشی هلیمدی   -تمایز این دو ژانر بود. در ادامة مقاله با معرفی نظریة سیستمی تری برای های عینی باید به دنبال مالک
 تر در اختیار ما قرار دهد.  نهی  که شاید بتواند مالکی عینی روشی را برای مقایسة این دو ژانر پیش می

 
 نقشی هلیدی -نظریة سیستمی

شناسمی اسمت. امما هممة      نقد ادبیات از منظر زبان های بررسی و نقد ادبیات که امروزه رونق خاصی یافته، یکی از راه
شناسی ساختگرا که پما را از   شناسی به یک اندازه برای کاررفت در ادبیات مفید نیستند. برای ماال زبان های زبان نظریه

گمرا   ششناسی نق تردید برای تظلیل گفتمان یا متن ابزار کارآمدی نیست. در مقابل، زبان گذارد، بی حد جمله فراتر نمی
های مفیدی را در اختیار منتقدین قرار دهنمد   توانند دیدگاه تر از جمله نیز توجه خاص دارد، می که به واحدهای بزرگ
نقشمی   -همای بسمیار کماربردی نظریمة سیسمتمی      های زیرین متون بپردازند. یکی از ایمن نظریمه   تا به کندوکاو در الیه

(systemic-functional linguistics  اسمت کمه ت )   ( وسمط مایکمل هلیمدیM.A.K. Halliday   .ارائمه شمده )
( Fowler( )1931 :13شناسان زیادی دربارة کاربردهای ایمن نظریمه سمخن گفتمه انمد. راجمر فمالر )        منتقدین و زبان

داند )برای توضیظات بیشتر در این  نقشی را مفیدترین نظریة زبانشناسی برای مطالعه ادبیات می -زبانشناسی سیستمی
 (.  1931نیا و روحی،  .ک.: صالظیزمینه ر

های زبانی بر این مفهوم تأکیمد دارد کمه زبمان در جامعمه و نظمام       نقشی، پدیده -در چارچوب زبان شناسی سیستمی
اجتماعی نقش و کارکردی ویژه دارد. یعنی زبان به صورت منتزع از جامعة انسانی یا مستقل از بافت تولیمد کننمده و   

گفتارهمای تولیمد    های زبان نیز در واقع همان معانی پماره  رکرد و نقشی ندارد. کارکرد و نقشتولید شده در آن هیچ کا
های زبان در واقع توصیف و تبیین معانی مختلف یمک   کردها و نقشرشده در بافت است. به عبارت دیگر توصیف کا

بنا بر ایمن الگمو معنمای همر پماره      پاره گفتار یا متن در بافت است. این الگویی است هلیدی از فرث وام گرفته است. 
نقشی نیمز آن   -شناسی سیستمی کند. الگوی هلیدی در زبان گفتار همان نقشی است که آن پاره گفتار در بافت ایفا می

 :Halliday & Hassan, 1976) های نقشی نظام معنایی آن را تعیین کنمد  های زبان، بخش است که با تبیین نقش

29 .) 
( metafunctionهای بنیادین معناست کمه فمرانقش )   طالعه در دستور نقشگراست، حاوی بخشبند که واحد اولیه م

( یما  ideational meaning« )معنمای اندیشمگانی  »ها حول دو مظور عمدة معنایی یعنی  نامیده می شوند. همة زبان
انمد. ایمن    گرفتمه ( شمکل  active( یما کنشمی )  interpersonal meaning« )بینمافردی »( و reflectiveبازتمابی ) 

/ تعامل با افمراد در  1/ فه  مظیط )اندیشه(؛ 1های بنیادین در نظام زبان، نمود دو هدف عام کاربرد زبان هستند:  بخش
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شموند و آن بخمش    آن مظیط )انتقال اندیشه(. اما زبان بخش بنیادین دیگری نیز دارد که این دو بخش بر آن بمار ممی  
 زند. گفته را با بافت زبانی و غیرزبانی پیوند می دو بخش پیش ( است کهtextual componentمتنی )

   :کنند ها، معناها یا کارکردهای زبان را به سه دسته تقسی  می هلیدی و حسن نقشها یا مظورها،  متناظر با همین بخش
جهمان بیمرون و   گویمان از   کند کمه تجربمة سمخن    الف/ فرانقش اندیشگانی: فرانقش اندیشگانی زبان بر این داللت می

همای پیرامونممان و درک و دریافمت مما را از      شود. زبان، درک و دریافت ما را از پدیده درون در زبان بازتاب داده می
دهد. عالوه بر این زبان چگونگی نگرش ما را به جهان درون  های درونمان و در نتیجه تجربة ما را بازتاب می واقعیت

ادامه از این نقش بیشمتر سمخن خمواهی  گفمت. ب/ فمرا نقمش بینمافردی: فمرانقش          کند. در و بیرون را نیز تعیین می
کند. به دیگر سخن، سبت مشمارکین در   بینافردی زبان بر چگونگی برقراری، حفظ و تنظی  رابطة میان افراد داللت می

این کنش در فمرانقش   ها در کنش ارتباطی و دیدگاهشان نسبت به ها با یکدیگر، نقش آن کنش ارتباطی، نوع رابطة آن
شود. مشارکین کنش کالمی در ارتباطی که از راه زبان میان خود ایجماد کمرده انمد، همر      بینافردی زبان بازتاب داده می

های آن بافت، یمک پماره    زند تا به تناس ِ ویژگی کنند. ج/ فرا نقش متنی: زبان میان خود و بافت پُل می یک نقشی می
دهمد،   رانقش که ارتباط پاره گفتار را ه  با بافت زبانی و هم  بما بافمت مموقعیتی نشمان ممی      گفتار را تولید کند. این ف

فرانقش متنی زبان است و خواننده و شنونده را قادر می سازد تا ممتن را از مجموعمه ای از جملمه همای تصمادفی و      
 (.ibid: 28نامنسج  تشخیص دهند )

 
 اندیشه فرانقش اندیشگانی و اهمیت آن در تحلیل ادبی و

اسمت. امما بمرای     و به عبارت دیگر وسیلة اندیشیدن انسان گفتی  که زبان وسیلة بازنمایی جهان بیرون و درون آدمی
هما و تصمویرهایی کمه مما از      خمورد. در نتیجمه تجربمه    های گوناگونی برش می آنکه جهان در زبان بازبتابد به صورت

شوند، بمه صمورت مفماهی      داری ، به واسطة زبان مقوله بندی می پیوستار جهان پیرامون و جهان ذهنی و خیالین خود
شوند. به عبارت دیگر تجربه انسان از هستی به صورت پراکنده و پاره پماره صمورت    آیند، رمزگذاری و بیان می درمی
ای سپس در مرحله کدگذاری، تجربه ها در قالم  نشمانه هم   . نام دارد (segmentation)گیرد. این مرحله تقطیع  می

 (. Leech & Short, 1981: 8شوند ) می (codification)زبانی کدگذاری 
شوند و ما بر پایة آن امکمان   وارد زبان می شود، ها زده می به آن زبان هایی که در طریق برشپدیدارها و نظام جهان از 

زند این اسمت   آمد برشی که زبان در پیوستار جهان می به کنش دست بزنی . پی بیاندیشی  و بر پایة آن اندیشه یابی  می
 ،زبمان  آید. به واسطة ایمن عمملِ   هایی متمایز و مرزمند درمی تابد به صورت پدیده که جهان هنگامی که در زبان بازمی

، کنش، حالمت، فراینمد   ( که ناظر است بر یک رخدادprocess/ فرایند )1شود:  پیوستار جهان به سه بخش تقسی  می
گیرنمد و حمول مظمور     اندرکار فرایند را در بمر ممی   / مشارکین فرایند که عناصر دست1احساسی، گفتاری یا وجودی. 

مند  ها اعمال شود یا اینکه از فرایند بهره توانند یا عامل فرایند باشند یا فرایند بر آن کنند. این عناصر می فرایند عمل می
( عناصری هستند که زمان و مکان و شیوة عممل و  circumstantial elementsامونی فرایند )/ عناصر پیر9شوند. 

 زنند. وسایل و اسباب و شرایط فرایند را رق  می
های انسانی در قال  افعال و فرایندها از طریق فرانقش اندیشمگانی امکمان    از آنجا که در نظریة نقشگرایی، بیان تجربه

ها در یک متن، از تجارب، تفکرات و دنیمای   بررسی و تعیین انواع فرایندها و بسامد وقوع آن توان با شود، می پذیر می
های یمک نویسمنده مظسموب     درون نویسنده آگاه شد. این فرانقش نشانگر و شاخص مهمی برای پی بردن به اندیشه

کنمد   موجود است، تاکید می ظام زبانشود؛ زیرا بر مفهوم انتخاب یک گزینه از میان گزینه های بالقوه دیگر که در ن می
(. در واقع انتخاب یک گزینه در نظام زبان مبتنی بر انگیزه هایی است که گوینده و 199: 1931زاده و دیگران،  )آقاگل

شموند   ها، متونی را خواهد ساخت که به طور متفاوتی سازماندهی و تفسیر ممی  نویسنده دارند و مجموعه این گزینش
(Simpson, 2004: 22 .) 
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. در ایمن  1کنمد  کند و درنتیجه تعداد و نوع مشارکین را ه  تعیمین ممی   در این میان نقش کانونی را خود فرایند ایفا می
توانند یک، دو یما سمه مشمارک داشمته باشمند. بمرای نمونمه         چارچوب فرایندها به تناس  نوع و معنایی که دارند می

 9علمی را بمه   1کتاب 1منبه صورت بالقوه سه مشارک دارد )« دادن»مُرد( ، اما  1منوچهرتنها یک مشارک دارد )« مُردن»
 دادم(. 

( الیمة  transitivity structureساختار معنایی فوق یعنی نقش اندیشمگانی زبمان در سماختار تعمدی یما گمذراییِ )      
 ( نقش کمانونی دارد verbل )فع ،دانی  در ساختار تعدی گونه که می یابد. همان دستوری زبان ظاهر بازتاب می -واژی
 intransitive« )فعمل الزم »کند. در سماختار تعمدی دو اصمطالح     بند است که فرایند را بازنمایی می درتنها  و فعل

verb فعل متعدی»( که بیانگر فرایندهای یک مشارکتی است و( »transitive verb    که دو یما سمه مشمارک در آن )
 (.  93-91: 1913و نبوی،  رود )مهاجر دخالت دارند به کار می

نقشی، گزینش نظمام منمد    -های دیگر در نظریة سیستمی مانند همة دستگاه یا تعدی نکتة کلیدی این است که گذرایی
های گوینده و نویسنده از میان امکانات نظمام زبمان، صمورت گرفتمه      دهد، گزینشی که بر اساس انگیزه را به دست می

(. از اینمرو، الگمو و نظمام گمذرایی بمه      13: همانن نظریه مبیّن فرایند گزینش است )است. اصوالً مفهوم سیست  در ای
 (. Simpson, 2004: 26عنوان ابزار روش شناختی مه  و قابل اعتنا، در بررسی متون است )

بر اساس این تظلیل می توان به این نتیجه رسید که بررسی چگونگی توزیع فرایندهای مختلف در شمعر و توجمه بمه    
 :نمموع کنشممگر و کممنش پممذیرِ انتخمماب شممده از سمموی شمماعر، از چنممد جهممت مممی توانممد راهگشممای منتقممد باشممد 

ن. تشخیص جنبه های استعاری ممت . 1؛ ادراک فضای حاک  بر متن شعر با شناخت نظام فرایندهای موجود در شعر. 1
یا کنش پمذیر خاصمی از سموی او    تشخیص معانی و مضامین مورد نظر شاعر که در انتخاب نوع فرایند و کنشگر  . 9

تشخیص برجسته سازی های صورت گرفته توسط شاعر از طریق قرار دادن فراینمد مماالً رفتماری در    . 9ت. نهفته اس
 (91: 1931نیا و روحی،  )صالظی زمینه ای از فرایندهای مادی

 
 بندی معنایی انواع فرایندها طبقه

/ فراینمدهای  1/ فراینمدهای اصملی؛   1شوند:  بندی می دو دستة کلی طبقهفرایندها از نظر معنایی و مشارکین در آن در 
(؛ ب/ فراینمد  material processشوند: المف/ فراینمد ممادی )    فرعی. فرایندهای اصلی خود به سه دسته تقسی  می

های (. فراینمدهای فرعمی. فراینمد   relational processای )اسنادی( ) (؛ ج/ فرایند رابطهmental processذهنی )
(. به عبارت دیگر هر یک فراینمدهای  193: 1931زاده و دیگران،  گیرند )آقاگل فرعی در مرز فرایندهای اصلی قرار می

گیرنمد.   ها را بنابراین میان دو فرایند اصلی قرار می های دو فرایند اصلی را دارند، اما نه همة آن فرعی برخی از ویژگی
 verbal(؛ ب/ فراینممد کالمممی )behavioral processینممد رفتمماری )فراینممدهای فرعممی عبارتنممد از: الممف/ فرا

process( ؛ ج/ فرایند وجودی)existential processها را  (. در ادامه به بررسی انواع این فرایندها و افعالی که آن
 پردازی . دهند می نقشی بازتاب می -در نظام سیستمی

 
 فرایندهای اصلی

 فرایند مادی
فرایندهای مادی، اعمالی فیزیکی هستند که بر انجام کاری یا رخدادن واقعه ای داللت دارنمد و ممکمن اسمت غیمر از     
کنشگر چیز دیگری از این فرایند متأثر شود یا نشود. افعالی همانند اتفاق افتادن، ساختن، خلق کردن، نوشمتن، رنمگ   

  Halliday, Matthiessen, 2004: 174-190ار میروند )در فرایند های مادی به ک ...کردن، باز کردن، رفتن، 
توانمد   (. البته به گفتة مهاجر و نبوی فرایند مادی ممی 91: 1913و مهاجر و نبوی،  193: 1931زاده و دیگران،  و آقاگل

 «.  پذیرفتن»ه  فیزیکی باشد و ه  غیرفیزیکی، مانند 

                                                           
1

 کند نقشی  هلیدی  را  بسیار  به  نظریة  دستور  وابستگی  نزدیک  و  شبیه  می  -.  این  نگرش  نظریة  سیستمی  
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 فرایند ذهنی
ونی خودمان مربوط هستند، در حالی که فرایند های مادی بمه تجربمه مما از    فرایند های ذهنی به تجربه ما از جهان در

 .شموند  (. فرایندهای ذهنی شامل ادراک، شمناخت و واکنشمهای ذهنمی ممی    131باشند )همان:  دنیای بیرون مربوط می
 ...و  فرایند های ذهنی با افعالی همانند درک کردن، فکر کردن، خواستن، تصمی  گمرفتن، دوسمت داشمتن، ترسمیدن    

/ 1(. به گفتة مهاجر و نبوی، فرایند ذهنی ضمرورتاً دو مشمارک دارد:   193: 1931زاده و دیگران،  همراه هستند )آقاگل
( کمه احسماس و   phenomenon/ عنصر مُمدرکک یما پدیمده )   1نماید؛  عنصر مُدرِک که احساس، اندیشه و ادراک می

 (.  99: 1913شود )مهاجر و نبوی،  درک یا به آن اندیشیده می
 

 ای )اسنادی( فرایند رابطه
ای فرایندهایی هستند که به چگونگی بودن چیزها و پدیدارها اشاره دارند و این امر را یما از رهگمذر    فرایندهای رابطه
ها و یا از طریق تملکی که بر  مکانی مترت  بر آن -دهند یا به واسطة بیان موقعیت زمانی ها نسبت می کیفیتی که به آن

شمود. بمه    بیان ممی « گردید»و « گشت»، «شد»، «بود»، «است»ای  دهد و این اغل  با افعال رابطه رود صورت می آن می
به »ای با افعال ربطی مانند  شوند. فرایند های رابطه ای به توصیف یا شناسایی مربوط می عبارت دیگر فرایندهای رابطه

 (.Halliday, 1985: 112-128) شباهت داشتن و ... نیز بیان میشوند»، «نظر رسیدن
 

 فرایندهای فرعی
 فرایند رفتاری

همای جسممی و    فرایندهای رفتاری بین فرایندهای مادی و ذهنی قرار دارند. این گروه از فرایندها به رفتارها و واکنش
نگماه کمردن، گریمه    »(. افعمالی هماننمد   Halliday, Matthiessen, 2004: 248شوند ) روحی انسان مربوط می

رونمد   در بنمدهای دارای فراینمد رفتماری بمه کمار ممی       ...دن، لبخند زدن، نفس کشیدن، آواز خوانمدن، نشسمتن و   کر
 (.193: 1931زاده و دیگران،  )آقاگل

 
 فرایند کالمی

. (Halliday, Matthiessen, 2004: 225) شموند  فرایند کالمی به طورکلی شامل فرایندهایی از نوع گفتن می 
بین فرایندهای ذهنی و رفتاری قرار دارند. فرایند های کالمی با افعالی مانند صظبت کردن، گزارش فرایندهای کالمی 

 (.193: 1931زاده و دیگران،  شوند )آقاگل بیان می ...دادن، پرسیدن، دستور دادن و 
 

 فرایند وجودی  

 :Halliday, Matthiessen, 2004)کننمد   فرایندهای وجودی، وجود داشتن یا اتفاق افتادن چیزی را بیمان ممی  

وجمود داشمتن،   »ای قرار دارد. فرایند های وجودی، با افعمالی هماننمد    . این فرایند بین فرایندهای مادی و رابطه(256
 (.193: 1931زاده و دیگران،  شوند )آقاگل نشان داده می...« ظاهر شدن، نمایان شدن، آویزان بودن، باقی ماندن و 

 
 ها بررسی داده

پمردازی .   هایی از دو کتاب مورد مطالعه می ها در بخش گفته به بررسی داده در ادامة مقاله با توجه به مبانی نظری پیش
از ایمران   خاطرات ایراناز خدیجه قاسمی و  مسافران مهگونه که پیش از این گفته شد این دو کتاب عبارتند از:  همان

در  موجمود  افعمال  تمام یک پنج فصل انتخاب و بررسی شده است. ابتدا ترابی. به دلیل حج  زیاد هر دو کتاب از هر
 اسماس  بمر  فرآینمدها،  انمواع  و مشخص ها بخش از یک هر در به کار رفته فرآیندهای و استخراج متون پنج فصل این

 در موجمود  افعمال  تممامی  بررسی با که فرایندها انواع وقوع بسامد و اند. درصد شده بندی گروه هالیدی، بندی تقسی 
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 شمده  گرفتمه  نظمر  ناممه در  مالک برای تمیز دو ژانر داستان و زندگی یک به عنوان است، آمده فصول مذکور به دست
 .میشود دیده کتاب هر در فرایند هر درصد و تعداد تفکیک به بررسی نتایج این زیر جداول در . است

 الف/ بررسی فرایندها در کتاب مسافران مه:
 نتیج زیر به دست آمده است: مسافران مهپس از بررسی تمامی فرایندهای پنج فصل اول رمان 

 
 مسافران مه: تعداد فرایندها در فصل اول کتاب 6جدول

 تعداد نوع فرایند
 39 فرایند مادی
 111 فرایند ذهنی
 91 ای فرایند رابطه

 119 فرایند رفتاری
 19 فرایند وجودی
 39 فرایند کالمی

 
 مسافران مه: تعداد فرایندها در فصل دوم کتاب 2جدول

 تعداد نوع فرایند
 111 فرایند مادی
 111 فرایند ذهنی
 11 ای فرایند رابطه

 199 فرایند رفتاری
 91 فرایند وجودی
 39 فرایند کالمی

 
 مسافران مه: تعداد فرایندها در فصل سوم کتاب 9جدول

 تعداد نوع فرایند
 39 فرایند مادی
 111 فرایند ذهنی
 91 ای فرایند رابطه

 111 فرایند رفتاری
 1 فرایند وجودی
 11 فرایند کالمی

 
 مسافران مه: تعداد فرایندها در فصل چهارم کتاب 4جدول

 تعداد نوع فرایند
 111 فرایند مادی
 111 فرایند ذهنی
 11 ای فرایند رابطه

 191 فرایند رفتاری
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 11 فرایند وجودی
 39 فرایند کالمی

 
 مسافران مه: تعداد فرایندها در فصل پنجم کتاب 5جدول

 تعداد نوع فرایند
 19 فرایند مادی
 31 فرایند ذهنی
 11 ای فرایند رابطه

 31 فرایند رفتاری
 9 فرایند وجودی
 91 فرایند کالمی

 
 مسافران مه: مجموع فرایندها در پنج فصل اول کتاب 1جدول

 مجموع نوع فرایند
 991 فرایند مادی
 133 فرایند ذهنی
 111 ای فرایند رابطه

 113 فرایند رفتاری
 31 فرایند وجودی
 999 فرایند کالمی

 1113 مجموع فرایندها
 

توان آممار کلمی زیمر را بمرای      شود، می با بررسی تمامی فرایندهایی که در پنج فصل اول رمان مسافران مه مشاهده می
فرایندها در این رمان ارائه کرد. این آمار کلی برای استخراج درصد کماربرد همر فراینمد در رممان ممورد      تظلیل نهایی 

توان گفت در این رممان فراینمدهای ممادی، ذهنمی و رفتماری       گیرد. اما به عنوان یک نتیجة ابتدایی می استفاده قرار می
ول را در میان فرایندها دارند. اما نکتة جال  ایمن اسمت   تفاوت چندانی ندارند. البته فرایندهای رفتاری و ذهنی رتبة ا

 که تفاوت فاحشی میان انواع فرایندها، جز فرایند وجودی در این رمان وجود ندارد.

 
  

 مسافران مهنمودار فرایندهای کتاب 

 فرایند مادی

 فرایند ذهنی

 فرایند رابطه ای

 فرایند رفتاری

 فرایند وجودی

 فرایند کالمی
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 مسافران مه: نمودار درصد فرایندها در پنج فصل اول کتاب 7جدول 

 
 

 ب/ بررسی فرایندها در کتاب خاطرات ایران
 نتیج زیر به دست آمده است: خاطرات ایرانپس از بررسی تمامی فرایندهای پنج فصل اول 

 
 خاطرات ایران: تعداد فرایندها در فصل اول کتاب 3جدول 

 تعداد نوع فرایند
 113 فرایند مادی
 99 فرایند ذهنی
 91 ای فرایند رابطه

 91 فرایند رفتاری
 11 فرایند وجودی
 91 فرایند کالمی

 
 خاطرات ایران: تعداد فرایندها در فصل دوم کتاب 3جدول 

 تعداد نوع فرایند
 33 فرایند مادی
 9 فرایند ذهنی
 1 ای فرایند رابطه

 19 فرایند رفتاری
 1 فرایند وجودی
 3 فرایند کالمی
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 خاطرات ایران: تعداد فرایندها در فصل سوم کتاب 11جدول 

 تعداد نوع فرایند
 111 فرایند مادی
 13 فرایند ذهنی
 11 ای فرایند رابطه

 13 فرایند رفتاری
 13 فرایند وجودی
 19 فرایند کالمی

 
 خاطرات ایران: تعداد فرایندها در فصل چهارم کتاب 66جدول 

 تعداد نوع فرایند
 113 فرایند مادی
 99 فرایند ذهنی
 91 ای فرایند رابطه

 91 فرایند رفتاری
 91 فرایند وجودی
 91 فرایند کالمی

 
 خاطرات ایران: تعداد فرایندها در فصل پنجم کتاب 62جدول 

 تعداد نوع فرایند
 199 فرایند مادی
 31 فرایند ذهنی
 11 ای فرایند رابطه

 13 فرایند رفتاری
 13 فرایند وجودی
 11 فرایند کالمی

 
 خاطرات ایران: مجموع فرایندها در پنج فصل اول کتاب 69جدول

 مجموع فرایندنوع 
 111 فرایند مادی
 111 فرایند ذهنی
 131 ای فرایند رابطه

 199 فرایند رفتاری
 111 فرایند وجودی
 119 فرایند کالمی

 1911 مجموع فرایندها
 

 توان آمار کلی زیر را برای   شود، می مشاهده می خاطرات ایرانبا بررسی تمامی فرایندهایی که در پنج فصل اول 
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نگاری ارائه کرد. این آمار کلی برای استخراج درصد کاربرد هر فراینمد در کتماب    نهایی فرایندها در این خاطرهتظلیل 
ای،  توان گفت که در این کتاب فرایندهای ذهنمی، رابطمه   گیرد. اما به عنوان یک نتیجة ابتدایی می مورد استفاده قرار می

نگاری تفماوت   جال  این است که بسامد فرایند مادی در این خاطرهرفتاری و کالمی تفاوت چندانی ندارند. اما نکتة 
 نگاری فرایندهای مادی هستند: فاحشی با بقیة فرایندها دارد. به طوری که کمتر از نیمی از فرایندهای این خاطره

 

 
 
 

 خاطرات ایران: نمودار درصد فرایندها در پنج فصل اول کتاب 64جدول 

 
 

 ها تحلیل داده
همای مسمافران ممه بمه عنموان رممان و        به آنچه تا کنون آمده روشن است که فرایندهای به کار رفته در کتاببا توجه 

ای  نگاری از چند جهت متفاوت و از چند جهت مشابه هستند. بسامد فرایندهای رابطه خاطرات ایران به عنوان خاطره
تمرین بسمامد را دارد. امما     یمز در همر دو کتماب کم     و کالمی در این دو کتاب بسیار به ه  شبیه اند. فرایند وجودی ن

 خاطرات ایراننمودار فرایندهای کتاب 

 فرایند مادی

 فرایند ذهنی

 فرایند رابطه ای

 فرایند رفتاری

 فرایند وجودی

 فرایند کالمی
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فرایندهای مادی، ذهنی و رفتاری در این دو کتاب تفاوت فاحش دارند. بسامد فرایندهای ذهنمی و رفتماری در رممان    
مسافران مه بسیار بیشتر از خاطرات ایران است. اما در مقابل، فرایند مادی در خماطرات ایمران بسمیار بیشمتر از رممان      

گفتمه   ان مه است. با استفاده از نمودار زیر تفاوت در بسامد و نوع فرایندهای بمه کمار رفتمه در دو کتماب پمیش     مسافر
 شود:   تر می روشن

 
 : درصد تطبیقی بسامد فرایندها در مسافران مه و خاطرات ایران11جدول 

 
 

 گیری نتیجه
 کلیمدی  زبان است. نکته در تجربی و اندیشگانی فرانقش بیان همانگونه که در مقدمه مقاله آمد نظام گذرایی مکانیس 

 از نویسنده و گوینده های انگیزه بر اساس که گزینشی می دهد، دست به را مندی نظام گزینش گذرایی، که این است
 قابمل  و مهم   شناختی روش ابزار بعنوان گذرایی نظام و الگو از اینرو، است. گرفته صورت زبان، نظام امکانات میان

 تجزیه گذرایی، نظام و بویژه خصوصیات منظصر به فرد آن هاست . بنابراین اگر متنی براساس متون بررسی در اعتنا،

شود. بسمامد همر    می شناسایی متن کل معنایی های آن مولفه دنبال به و جمله اساسی های معنایی مولفه شود، و تظلیل
همای خودآگماه و ناخودآگماه نویسمنده/      گر را به گزینش ایست که تظلیل یک از فرایندهای مذکور در این نظریه نشانه

خماطرات ایمران   و  مسمافران ممه  شود. هدف نگارنده نیز از بررسی نظام گذرایی در دو کتاب  گویندة متن رهنمون می
نامه( تمایز قائل شد. البته از هممان آغماز    نویسی )زندگی دو ژانر رمان و خاطرهیابی به مالکی بوده که بتوان بین  دست

هما ممورد    های این دو ژانر بایمد تعمداد بیشمتری از خماطرات و رممان      نیز گفتی  که برای نتیجة قطعی در مورد تفاوت
توان ایمن   توجه قرار گرفته اند، میبررسی قرار گیرند. اما با توجه به اینکه این دو ژانر در ادبیات پایداری بسیار مورد 

 ای قابل آزمون برای آثار دیگر ادبیات پایداری در نظر گرفت.  مقاله را گامی ابتدایی و به عنوان نظریه
رسد فرضیة ابتدایی نگارنده تا حمد زیمادی بمه     اما با توجه به پژوهش مختصری که در این مقاله انجام شد، به نظر می

نامه( و رمان بتوان این فمرض را مطمرح    های دو ژانر خاطره )زندگی گفتی  که با توجه به ویژگیاثبات رسید. در ابتدا 
تر بمه   نامه از آنجا که با وقایع روزمره و واقعی سر و کار دارد و راوی آن دانای کل نیست، بنابراین ک  کرد که زندگی

در بسمیاری مواقمع آنچمه در ذهمن نویسمندة       پمردازد. زیمرا   های واقعی دیگر داستان می ذهنیات نویسنده و شخصیت
نامه باقی مانده اسمت، اتفاقمات مهم  و واقعمی اسمت، نمه تخیالتمی کمه در زممان روی دادن اتفماق در ذهمن             زندگی

رسد با توجه به اینکمه خمالق اثمر در لظظمه حضمور دارد و بمه ذهمن هممة          پرورانده است. اما در رمان به نظر می می
تواند هر نوع تخیلی را در ذهن بپروراند و آن را وارد رممان خمود کنمد. در     گاه است، میهای داستانش نیز آ شخصیت

ترین بسامد را فرایندهای مادی دارند. زیرا آنچمه در ایمن ژانمر     نامه بیش پژوهش باال نیز روشن شد که در ژانر زندگی
ی است. در مقابل در هممین ژانمر   های روزمره و اتفاقات کوچک و بزرگ زندگ گوید واقعیت سخن اول و آخر را می
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ناممه تخمیالت و احساسمات     ترین بسامدها را دارد. زیمرا معمموالً نویسمنده/ گوینمدة زنمدگی      فرایند ذهنی یکی از ک 
های دور را در ذهن ندارد. بلکه رخدادهای مه  و واقعی در ذهن او نقش بسته است. اما در ژانمر رممان    زودگذر سال

نامه مورد استفاده قرار گرفته است. زیرا نویسنده برای در جریان گذاشتن مخاطم    از زندگی فرایند ذهنی بسیار بیشتر
کند. البته  ها را نیز بیان می شود و تخیالت آن ها وارد می و روشن شدن زوایای پنهان داستان معموالً به ذهن شخصیت

ن از اهمیت برابمر تخیمل و واقعیمت در رممان     شود و این نشا در رمان فرایندهای ذهنی و مادی به یک اندازه دیده می
رساند  دارد. از سوی دیگر بسامد باالی فرایندهای رفتاری در رمان و بسامد ک  این فرایند در خاطره این مطل  را می

دادها در ذهنش باقی نمانده اسمت. بلکمه تنهما خمود رویمداد       نویس نسبت به روی نامه ای زندگی های لظظه که واکنش
رسد در رمان نویسنده برای شرح وقمایع و   نویس را مشغول کرده است. در مقابل به نظر می نامه ن زندگیاست که ذه

تأثیرگذاری بیشتر حادثه برروی مخاط  از فرایندهای رفتاری، مانند دویدن، گریستن، خندیدن، سمرفه کمردن و جمز    
 کند.   آن، بسیار استفاده می

 
 منابع و مآخذ

نقشمگرا   رویکرد :فعل اساس بر داستان شناسی سبک» کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه و رضویان، حسین، آقاگل زاده، فردوس و 
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