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Abstract  

Systematic functional linguistics is a linguistic theory applied in the analysis of 

literary texts. The theory especially takes the social role of language into account. 

In a functional grammar, meaning is of specific importance and is manifested in 

three metafunctions including reflection, intra-individuality and intertextuality. In 

the reflection metafunction, language plays an experimental role to reflect the 

human experiences of the external world. It passes the secular experiences to the 

mental one and then expressed them. It reflects different verbal processes to 

convey the writer's view of the world to the audience and is effective in creating a 

specific style. After identifying these linguistic processes, the present study 

examines four Persian historical books titled Nafthat Al-Masdour and Sirat Jalal 

Al-Din Monkabarani by Shahab Al-Din Zaydari as well as Tarikh Jahangushay 

Juvayni and Tasliat Al-Ekhvan by Atâ-Malek Juvayni. The results of the study 

show that every one of these two writers has applied his own specific processes, 

but each one has used the same set of processes in both of his works. This indicates 

the ability of processes to create certain personal styles. It is also found that there 

is a high frequency of secular cases in  Zidari's works, which is because the writer 

expresses what he sees appropriately with the his presence in the events. However, 

the high frequency of connections in Atâ-Malek Juvayni’s works is due to his 

assigning different features to the processes, designing situational connections 

because of being absent in those events; he has heard them or read about them in 

books. 
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آثار  ۀدیباچکاررفته در ای انواع فرایندهای فعلی بهبررسی مقایسه

شناسی زبان، با رویکرد الدّین خُرندزی زیدری و عطاملک جوینیشهاب

 مندگرای نظامنقش
 پژوهشی( مقالۀ)

 نسرین خانی
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه رازی

  1دکتر محمّد ایرانی
 دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه رازی

 چکیده
اربرد دارد. متون ادبی ک ۀشناسی است که در تحلیل و مطالعیکی از نظریّات زبان مندنظامشناسی نقشگرای زبان

شود. در دستور نقشگرا، معنی ای میدر این نظریّه به کارکرد زبان در متن و نقش اجتماعی زبان توجّه ویژه

زبان  نقش اندیشگانیشود. در بینافردی و متنی، متجلّی می ،ای دارد و در سه فرانقش اندیشگانیاهمّیّت ویژه

انسان در برخورد با دنیای بیرون و عبور این های معرّفی و بازنمایی تجربهکه نقش ـ  و کارکرد تجربی آن

دهد و از فرایندهای گوناگون که در فعل رخ می ـ دارد هعهد های مادّی به ذهن و سپس بیان آنها را برتجربه

 آید. ر ایجاد سبک، اثرگذار است، سخن به میان میدر تبیین نگرش نویسنده به جهان، مؤثّر و د

 کتاب تاریخی به زبان فارسی، یعنی چهاردر کاربرد آنها پس از تبیین این فرایندها،  ،در پژوهش حاضر

 و تاریخ جهانگشای جوینی الدّین زیدری نسوی واثر شهاب ،الدّین منکبرنیسیرت جلال و نفثةالمصدور

نتایج بررسی نشان داد که هر یک از این دو نویسنده  .ه استبررسی شدنوشتۀ عطاملک جوینی  ،تسليةالاخوان

ترتیب خاصّی از فرایندها را به کار برده که با دیگری متفاوت است؛ حال آنکه هر کدام از آنان در هر دو اثر 

یدایش ر پساز بودن فرایندها و تأثیر آنها دسبک ۀدهندنشان اند. این امرخود ترتیب یکسانی را به کار برده

ر آثار فرایندهای ماّدی د بسامد بالایهای این پژوهش، یافته ۀبر پای ،همچنین .سبک شخصی نویسندگان است
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)متناسب با حضور نویسنده در  کندبه مخاطب عرضه می بیندآنچه را می نویسنده دهد کهمی نشان زیدری،

 حاکی از آن است که وی با های اوای در نوشتهبسامد رابطه عطاملک جوینی که بالابودن؛ برخلاف رویدادها(

ه توصیف داده و ب نسبت کنندگان در فرایندشرکت را به گوناگون هایموقعیّت هایویژگی فرایند، انتخاب این

ه آنها را از دیگران شنید چراکه او خود در زمان رخدادها حضور نداشته و -استو بیان روابط موقعیّتی پرداخته

 . استها خواندهیا در کتاب

عطاملک  زیدری، خُرندزی الدّینمند، شهابشـناسـی نقشـگرای نظامزبانفرایندهای فعلی،  ها:کلیدواژه

 جوینی.

 

 مقدّمه. 9

شناسي متون ادبي كاربرد دارد، زبان ةشنناسي كه در تحلي  و ماال یکي از نظریّات زبان

كه ائه نمود. به باور دليد  ار ( آن راHalliday)اسنننت كه دليد  مندنظنا نقشنننیرا  

در متن فراگفتار  یا یي كاربرد زبان طرّاحي شننندس اسنننت، چیون ةدسنننتور و  برپای

 ةیابد و بر اسننان نقشنني كه دربارفرانوشننتار  در بافت كاربرد ، مفهو  دود را بازمي

 (.  994: 9911لو،شود، دستور  نقشیراست )ر.ک: نبيكند، سامانددي مينيازدا ایفا مي

ا  دارد. در این و  بننه كنناركرد زبننان در متن و نقا ا تمنناعي زبننان تو ّننه وی س

شود و دم به ارتباط آن رودیکرد، دم زبان به عنوان یک نظا  در درون دود بررسني مي

گردد. در دسنننتور نقشنننیرا، م ني فردنگ و ا تماع تحلي  ميدا  دییر، مانند با نظا 

، بينافرد  (Ideational Metafunction) ا  دارد و در سه فرانقا اندیشیانيادمّيّت وی س

(Interpersonal Metafunction ) و متني(Textual Metafunction) یابد )ر.ک:  لوس مي

  (.18: 9184دليد ،

دا  م رّفي و بازنمایي تنربهنقا انندیشنننیناني زبنان و كاركرد تنربي آن، نقا 

دا  مادّ  به ذدن و سپس بيان آنها انسنان در بردورد با دنيا  بيرون و عبور این تنربه

ه گيرد و بنوعانا شنننک  مينقا بينافرد ، برا  ارتباط انسنننان با دم ؛دارد سرا برعهد

 كه -نقا متنيپردازد و ن مرد  در اسننتفادس از زبان ميدا  مياتقویت و اسننتحکا  كنا

ند كد پيشين را دمرادي ميدو كاركر ننن دلق گفتاردا  منسنم و مرتبط را بر عهدس دارد
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ددد و حاصننن  ارتباط دو نقا پيشنننين  زبان با دنيا  ذدن را به بافت پيوند مي و آنها

 (112: 9915زادس و الهيان،منشي؛ 991: 9911لو،نبي) انسان است.

 (Transitivity) دسننتور نقشننیرا، گذرایي ةكاررفته در نظریّیکي از اصننالاحات به

 اسنننت، گذرایي، چیونیي «بند» ،اسنننت. از آننا كه مهمترین واحد متن در این نظریّه

م تصناویر ذدني از  ةددنداین مفهو  نشنان. اسنت بند در بازنمایي م ني چیونیي تنسنّ

گذرایي كار انتقال و  عيني، در چارچوب زبان اسنننت؛ بنابراین،ا  ددا و تنربهواق يّنت

 بازنمایي اندیشه را برعهدس دارد و بخشي از فرانقا اندیشیاني زبان است. 

یابند. در شننندس در این نظریّه، در فرانقا اندیشنننیاني یهور ميفرایننددا  مار 

 ،در آن مار  و ،يفرانقا اندیشنیاني یا انیارسنادتي، دو دسته فرانقا تنربي و مناق

توان آن را مبّين شود و ميانسنان از دسنتي و  هان تو ّه مي ةبه بازنمایي درک و تنرب

این نیرش در ساح دستور زبان با ف  ، اسم، صفت یا »نیرش انسنان به  هان دانست. 

ددد و اسننم به شنود. ف   حواد  و اتّفاقات و رویداددا را نشنان ميقيد نشنان دادس مي

ددد و دا و اوصاف اسم را نشان ميشنود و صنفات نسنبتنظایر آن متمركز مياشنيا و 

   .(999: 9911لو،)نبي« كندن و مکان آن را قيود بيان ميچیونیي رویداددا و زما

چهار كتاب تاریخي به زبان فراینددا  یادشنندس را در تا برآنيم  ،ردر پ ودا حاضنن

 و تاریخ  هانیشننا   ویني، منکبرني الدّینسننيرت  لال، فارسنني، ی ني 

 بررسي كنيم. 

 

 . آثار برگزیده9-9

دّین الالدّین محمّد دُرندز  زیدر  نسو ، منشي سلاان  لالشهابة نوشت 

 ةدا  حملالدّین این كتاب را نننن كه درد دلي است از سختيدوارزمشناس اسنت. شهاب

سيرت دنننن.ن. نوشته است.  191مغول و مفارقت نویسندس از سلاان نننن در حدود سال 
الدّین محمّد دُرندز  زیدر  نيز كتاب دییر  اسنننت از شنننهاب الدّین منکبرني لال

، ی ني در سال سال پس از نیارش  9الدین، این كتاب را در نسنو . شنهاب



 54، شماره9988تابستان ویکم، نامه، سال بیستکاوش 911

 

ر دمان عصر،  متر مي ناشنادته، كتاب را به دنننن.ن. به زبان عربي نوشنته است. د191

 تر مه كردس است. پارسي 

تاریخ مغول و دوارزمشنناديان و  ةدربار عااملک  ویني ةنیاشننت،  هانیشنناتاریخ 

. تأليف شنندس اسننت 148تا  149یا  142 دا سننال حدود اسننت كه دراسننماعيليان 

ا  اسنننت از عااملک  ویني كه و  آن را در ذكر نيز عنوان رسنننالنه 

 182دایي كه به سبب س ایت مندالملک یزد  بر او وارد شدس، ب د از رمضان مصنيبت

ه كتاب بدین نکت در انتخاب این چهار  ستار  پيا  رو، است. نیارندگاندنننن.ن. نیاشته

، امّا با رویکرد  متفاوت ا  واحدیسندسموضوعي واحد از نو اند كه دو اثر درتو ّه كردس

 دردو  الدّینسنننيرت  لالو  رغم اینکه انتخاب كنند؛ توضنننيح آنکه علي

یورش مغولان است، اّولي با رویکرد  شخصي و  ةالدّین درندز  و دربارانشا  شهاب

ر كنار . دحدیث نفسي نوشته شدس؛ امّا كتاب دو  رویکرد  گزارشي و بيان تاریخي دارد

ر د ویني را نيز انتخاب كردند.  و  اتاریخ  هانیشاین گزینا، نیارندگان، 

( ( در تاریخ مغول و دییر  )اتاریخ  هانیشنناین گزینا نيز یکي از آثار )

درچند  كتابدو این گذشته است.  و مصائبي است كه بر  ةحدیث نفس نویسندس دربار

اب با دو كتو وقای ي كه بر مؤلّف گذشنته است، مغولان  ةی ني تاریخ حملدر موضنوع، 

ه دو كتاب نخست را كسي نوشت دستند؛د، دارا  تفاوتي مهم با آن دو ندییر اشتراک دار

اسنننت كنه  زئي از دسنننتیاس حکومتي دوارزمشننناديان بودس و در مقاب  مغولان قرار 

، ی ني عااملک  ویني ن درچند چهار  و سو  دا كتاب ةاست؛ حال آنکه نویسندداشته

 كند.ایراني است ن در دستیاس حکومتي نوادگان چنیيز ددمت مي

 

 پژوهش ۀپیشین. 9-2

له: است؛ از  مدایي اننا  شدسكاربرد این نظریه در آثار ادب پارسي نيز پ ودا ةدر زمين

ویکرد از حافظ با رتحلي  انسنا  و پيوستیي در غزلي »در مقالة پورنامداریان و ایشاني 

كه غزل مورد نظر از انسنا  و  اندبه این نتينه رسيدس( 9981)، «شناسي نقشیرازبان
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ي انسنا  و دمادنی ةنظری»در مقالة سارلي و ایشاني . پيوستیي بالایي بردوردار است

به این نتينه ( 9912) ،«نردبان( ةفارسي )قصّ  ةانسنامي و كاربست آن در یک داستان كمين

ون انسنا  و پيوستیي مت ةتوان در دا  انسنامي ميكه با استفادس از دمادنیي اندرسيدس

 شناسيسبک»ا  با عنوان در مقاله زادس و دمکارانآقاگ  .را از نظر كمّي مقایسه كرد

 ددایت آثار در رفته كاربه دا ف   انواع (9912) ،«نقشیرا رویکرد: ف   اسان بر داستان

دو نویسندس را آشکار  این فکر طرز اند از این راس،را بررسي كردس و كوشيدس احمد آل و

 دس از رمان دس در دليد  نقشیرا  دستور ةماال »ا  با عنوان در مقالهند. سراج كن

ایراني، آنها را  زن نویسداستان دس از رمان با انتخاب دس (9911) ،«ایراني زن نویسداستان

 ددددا  این پ ودا نشان مياست؛ یافته ماال ه كردس ،دليد  نقشیرا   بر اسان دستور

 در نزنا داستاني آثار در و ه كاربرد دمچنين واژگان )فرایند اف ال( و نوع انتخاب بين

  .و ود دارد م نادار  تناسب اندیشه، تحوّل آن، تبع به و مختلف دا دده

ناسي شحافظ بر مبنا  زبان بررسي و تحلي  دو غزل از داقاني و»در مقالة  لو نبي

نظر استفادس از دا  دو شاعر را از دا و تفاوتشبادت (9911) ،«نقشیرا  سيستمي

 سبکي دا وی گي بررسي»در  ستار  با نا  ایشاني  است.فراینددا  گوناگون نشان دادس

به این نتينه  (9919) ،«نقشیرا شناسيزبان رویکرد دانشور با سيمين شخصيتي و

 ت. اس كلامي و كنشي پویایي دانشور، سبکي نثر ةشادص و وی گي است كهرسدس

 شادنامه مرست دفتخوان داستان شنادتيسبک تحلي »در مقالة فضائلي و ابراديمي 

 دفراین بالا  بسامد اند كهدریافته( 9919) ،«دليد  مندنظا  دستور نقشیرا  چارچوب در

 وقایع از ملمون و دركي عيني دوانندس كه شودمي مو ب رستم دفتخوان در مادّ 

 برابر دیدگان در نمایشي ا صحنه دمچون دردوان وقایع یکایک و باشد داشته دردوان

 سبکي دا وی گي بررسي»در مقالة منيد  و دمکاران  .درآید تصویر به و 

 ،«دليد  نقشیرا  دستور چارچوب انتقاد  در ةنظری رویکرد با المحنوبكشف

 دستبه نتایج ترینمهم ؛اندرا بررسي كردس المحنوبكشف سبکي دا وی گي( 9919)

 و دداست ،المحنوبكشف گفتمان تو ّه كانون: است قرار این از در این پ ودا آمدس
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مشهور ارد. د تنرید  سمت و سو  بيشتر اندیشیاني، تنربي و در فرانقا لحاظ به متن

فراینددا  نقا اندیشیاني در غزلّيات س د  )با رویکرد بررسي انواع »در مقالة و فقير  

دا كه در غزليّات س د ، بيشتر رفتاردا، كنا اندبه این نکته رسيدس (9915)، «شنادتي(

ي شنادتبررسي سبک»در مقالة زادس و الهيان منشي اند.و حركات مورد تو ّه شاعر بودس

( 9915)، «مندگرا  نظا ویکرد نقات ليمي آن با ر ةف   در گلستان؛ متأثّر از حوز

ان از تمركز است؛ این امر نشمربوط به فرایند رفتار  بودس بسامد،كه بيشترین  انددریافته

  .دا و پيیير  اص  ت ليم داردگلستان بر انسان، روابط ا تماعي انسان

 دا غزل رد ف   شنادتيسبک تحلي  و بررسي»ا  با عنوان در مقالهایشاني و نظيف 

 دا غزل دمين پ ودا را در( 9915)، «نقشیرا شناسيزبان رویکرد با س د  ت ليمي

از  یکي كه است این از حاكي پ ودا آنان نتایج ؛انداننا  دادس س د  ت ليمي

 توصيف آن نقا كه است ا راباه فرایند س د ، كاربرد فراوان سبکي دا شادص

 . رضویان و احسانياست آن دوّیت ت ریف و شناسایي یا مو ود یک صفات و داوی گي

 سبک يقيتاب تحلي ) رمان دو سبک مقایسة در گذرایي دستور  است ارة كاربرد»در مقالة 

از  توانمي اند كهبه این نتينه رسيدس( 9915)، «( ني درة گنج اسرار و مدرسه مدیر

 برد؛ هرسب سبکي ماال ات در سبکي شادص یک عنوان به نيز گذرایي دستور  ةاست ار

 نوع در و كاررفته به گذرایي دستور  ةاست ار ميزان در اثر، دو این بررسي زیرا براسان

 دارد. و ود آشکار  نيز تفاوت دا آن

ر شنادتي چند حکایت گلستان در پرتو دستوتحلي  سبک»در مقالة كه مهرابي و ذاكر 

كه مضمون مورد نظر س د   اندنتينه رسيدسبه این ( 9914)، «مند داليد نقشیرا  نظا 

دا با نوع فرایند تنربي و فرانقا ارتباطي متبلور در اف ال  ملات از نظر در حکایت

 بسامد  ارتباط دارد.

دا  مّد شدس، آثار  غير از كتابدا  اننا در پ وداشود دمانیونه كه ملاحظه مي

 ،تاكنون پ ودشنني كه  اند ومورد بررسنني قرار گرفته ،نظر پ ودا حاضننر
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را از این منظر كاویدس باشنند، اننا   و   هانیشنناتاریخ  ،الدّینسننيرت  لال

 .آیدو پ ودا حاضر نخستين گا  در این زمينه به شمار مي نشدس است

 

 مبانی نظری. 2

ا در ر -ایناب به سننلب یا  -سننان، گفتار، رفتار و بودن  امر  تحقّق  رویداد، كنا، اح

دا  ف لي، فرایند گویند. با بررسني بسامد وقوع فراینددا  گوناگون در چارچوب گروس

دا  نویسندس یا شاعر آن دست یافت. در دستور سّنتي، ف   توان به اندیشنهدر متن، مي

 دادن حالتي دلالت دارد. اننا  كاردادن كار یا رو اند كه بر اننا ا  ت ریف كردسرا كلمه

یا در ذدن ما شنننک   «ریختن»تواند به صنننورت فيزیکي و در بيرون ره ددد؛ مانند مي

دادن حالت نيز دمان اسننت كه در قالب اف ال رباي نمود . رو «دواسننتن»بیيرد؛ مانند 

 الب اینناست كه آنچه در دستور نقشیرا به «. دوا سرد است»در  «است»یابد؛ نظير مي

، منابق است «ا راباه»و  «ذدني»، «مادّ »است؛ ی ني: دسعنوان فراینددا  اصلي ذكر ش

با این سننه مفهو  در دسننتور سنننّتي. از  انب دییر اف الي و ود دارد كه در حدّ وسننط 

گيرند؛ بر این اسننان سننه نوع فرایند فرعي شننک  دریک از فراینددا  اصننلي قرار مي

 گيرد: رفتار ، كلامي و و ود .مي

كه نظا  گذرایي، به انتخاب آنها از بين دارد ه عام  اصنننلي در كندا  از فرایننددنا سننن

 زند:دا  مو ود در نظا  زبان دست ميگزینه

 ؛یابدفرایند: در گروس ف لي تنلّي و در گذر زمان گسترش مي .9

     ؛دیابندا  صفتي تنلّي ميدا  اسمي و گروسكنندگان: در قالب گروسشركت .1

 ا اضافه حرف یا گروس قيد  گروس با :ردداددا یا عناصنر محياي وقوع ةزمين .9

 .(919و911: 9981یابند )ر.ک: تولان،مي نمود
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 (physical processes)یمادّ فرایندهای. 2-9

یکي از فرایننددنا  مورد نظر دليد ، فرایند مادّ  اسنننت. این فرایند كاردایي را دربر 

هور و )مشننن« كند.بر كنا و ف اليت عيني دلالت مي»گيرد كنه  نبة فيزیکي دارد و مي

دایي چون: اتّفان افتادن، ا  دلنالنت دارد؛ ف  ( ینا بر ردنداد واق نه941: 9915فقير ،

 ، رنگ كردن، باز كردن، رفتن، و... . سادتن، دلق كردن، نوشتن

 «چه اتفاقي افتاد؟»و « چه كرد؟»دایي نظير فراینددا  مادّ  در پاسنننخ به پرسنننا

كنندس و ود داشننته باشنند. آیند. در این نوع فرایند، ممکن اسننت یک یا دو شننركتمي

فرایند  شود؛ بنابراین در ناميدس مي( Actor)ا  كه نهاد  مله است، كنشیر كنندسشركت

ف   به  بند  سّنتيیک كنشنیر دارد؛ ولو اینکه در  مله ذكر نشندس باشد. بر پایة تقسيم

ا  شوند: دستهلاز  )ناگذر( و مت دّ  )گذرا(، فراینددا  مادّ  دم به دو دسته تقسيم مي

دییر   ةندكنا  كه علاوس بر كنشیر، بر شركتكنند و دستهكه تنها كنشنیر را درگير مي

 ،«من رفتم» ةگذارند؛ مثلاً در  ملنامند ن نيز اثر ميمي (Goal)ن كه آن را وسيله یا ددف 

ددف به « دانه»كنشننیر و « من»، «من دانه را سننادتم»كنشننیر اسننت و در  ملة « من»

؛ 19: 9912سننارلي و ایشنناني،؛ 159: 9912دمکاران، و زادسآقاگ آید. )ر.ک: شننمار مي

   (115و119: 9915يان،زادس و الهمنشي

 

 (Mental processes)ذهنی فرایندهای. 2-2

 ذدني ، فراینددا ندبود بيرون دنيا  از تنربة ما بهكه مربوط  مادّ  فراینددا  بردلاف

و  شنادت ادراک، شام  فراینددااین  .ددندنشان مي ماندودآگادي  هان را از ما تنربة

 ةفرایند ذدني دربردارند» .(159: 9912دمکاران، و زادسآقاگ )ر.ک: ند اذدني دا واكنا

ي یا واكنا ، ترسيدن(، اف ال حسّي )دیدن، شنيدن( تناشددا  ذدني )دوستاف ال حسنّ

   .(911: 9981،)تولان «و شنادت )فکركردن و اعتقاد داشتن( دستند

كند و ا  كه احسان ميكنندسو ود دارد: شركت كنندسشنركت دو ذدني، فرایند در

یا « پدیدس»شود، ا  كه ادراک یا حس ميكنندسنا  دارد و شنركت« حسنیر»اندیشند، مي
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فراینددا   .(918: 9919؛ منيد  و دمکاران،19: 9919)ر.ک: ایشننناني، اسنننت« نمود»

 ند:نكذدني را از نظر م نایي به چهار دسته تقسيم مي

 ؛شنيدن ،كردن، دیدنكردن، حسنند درکما ،ادراكي. 9»

 ؛انتظار داشتن ،شنادتي، مانند دانستن –ذدني . 1

 ؛اميدداشتن ،دردواستي، مانند آرزوكردن، پذیرفتن –ذدني . 9

؛ Halliday,2004:210) .«ربودنمتنفّ ،ورزیدن، ترسننيدنعاطفي، مانند عشننق –ذدني . 5

 .  (115: 9915زادس و الهيان،منشينق  از: 

 اند:بند  دییر ، فراینددا  ذدني به سه نوع، بخا شدستقسيم در

 ؛و... نمودن لمس و چشيدن شنيدن، و دیدن چون اف الي شام : يحسّ. 9»

 ؛و... كردن هتو ّ بردن، تلذّ ترسيدن، داشتن، دوست چون :ر تأثّ. 1

« . و...باوركردن  فهميدن، كردن، درک دانسننتن، كردن، فکر شنننادتن، مث  :شنننادتي. 9

 (918: 9919)منيد  و دمکاران،

 

 (Relational processes)ایرابطه فرایندهای. 2-9

 فراینددا . »اسننت (Being) بودن یا ا یکي دییر از فراینددا  اصننلي، فرایند راباه

 دو بين شوند. راباةمي شنناسایي مربوط یا توصنيف به كه دسنتند ا  فراینددایيراباه

 با م مولاً و رباي از اف ال اسننتفادس با ا ،راباه فرایند قالب در یکدییر با پدیدس یا چيز

 نظره ب شنندن، دمانند بودن، رباي اف ال با ا راباه شننود. فراینددا مي بيان بودن ف  

   .(159: 9912دمکاران، و زادسآقاگ « )شوندمي بيان ... و شدن تبدی  رسيدن،

 Attribute) ممکن است برابر مسند دستور  و شام  صفت شودآنچه اسناد دادس مي

 باشد یا («است دالق  هانددا »مانند  Identity) یا یکساني( «است دوشحالاو »مانند 

و  سارلير.ک:  .)باشد( «ندار  پول زیاد من »مانند  Possession) ممکن اسنت مالکيّت

توان گفت مي (941: 9915فقير ،مشنننهور و ؛ 911: 9911لو،نبي؛ 11: 9912ایشننناني،

فراینددا  مربوط به توصنيف یا شناسایي دستند و متضمّن و ود » ا ،فراینددا  راباه
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« اسنننت. «بودن»تي یا ملکي دارند و ف   م مول در آنها انند كه روابط موق يّدنایيف ن 

   (121: 9981،)تولان

وصفي )اسناد (: در  حالتالف. » اند:بخا كردس گونه دورا بر  ا راباه فراینددا 

ب.  ؛مثال: مریم بادوش است ؛شودچنين حالتي یک وی گي به مو ود  نسنبت دادس مي

 يی ن ؛شودمي دادس نسنبت حالت شنناسنایي )دویّتي(: در این حالت دویّتي به مو ود 

 با زندگي: مثال ؛اسننت عنصننر دییر  دویّت م رّف عنصننر، یک آن در كه ا راباه

   (11: 9915است. )ایشاني و نظيف، رفتن پيا ریز برنامه

 

 (Behavioral processes)رفتاری فرایندهای. 2-5

؛ توان یاد كردا  كه ذكر شننند، از چند فرایند فرعي نيز ميگانهافزون بر فراینددا  سنننه

 در اص ، حّد وسط فراینددا »این فرایند كه  یکي از این فراینددا، فرایند رفتار  است.

كردن و كشيدن، لبخندزدن، گریهكردن، آسفکر  و  سنماني است، رفتاردایي نظير تنفّس

 (Behaver)كنندس با نا  رفتارگر گيرد. در این نوع فرایند، فقط یک شركت... را در بر مي

 فراینددا  در «حسننیر» مانندد كنندس،؛ این شننركت(18: 9919)ایشنناني،« و ود دارد

   .است ش ورذ  ذدني،

 دارند. قرار ذدني و مادّ  فراینددا  در بين فراینددا  رفتار ، ،چنانکه گفته شنند

لاف آن دارد و ادت فيزیکي نمود  كه اسننت در این تفاوت فرایند رفتار  با فرایند ذدني

، فرایند ذدني اسنننت؛ امّا «دیدن»شننننادتي آن اسنننت؛ مثلاً ادّ  در  لوة روانبا فرایند م

 «گوش كردن»)ذدني( و « شنيدن»، رفتار  اسنت؛ دمچنين اسنت وض يّت «نیریسنتن»

؛ 918: 9919؛ منيد  و دمکاران،159: 9912دمکاران، و زادس)ر.ک: آقاگ )رفتنار (. 

 (114: 9915،زادس و الهيان؛ منشي941: 9915مشهور و فقير ،
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 (Verbal processes)کلامی فرایندهای. 2-4

ا  اسننت ن یکي دییر از فراینددا  فرعي نننن كه واسننط ميان فراینددا  ذدني و راباه

ط به دا  مربوآید، ف ّاليّتگونه كه از عنوان فرایند كلامي برميفرایند كلامي اسننت. دمان

پرسيدن، گزارش دادن، فرمان دادن و ... بيان گفتن كه با اف الي چون: گفتن، حرف زدن، 

 شود، مربوط به این فرایند است.مي

كنندس . دریافت1 ،(Sayer ) . گویندس9، عبارتند از: كلامي كنندگان فرایندشنننركنت

(Recipient )یا مخاطب (Receiver ) گزارش  .9و(Report )یا نق  قول (Quote) یا 

این فرایند را در زبان فارسي،  .(Verbiage) پرداز سخنیا به طور كلّي، ( Target) ددف

سنننارلي و ؛ 159: 9912دمکاران، و زادسآقناگن ر.ک: )انند بيناني و لفظي نيز دوانندس

زادس و منشي؛ 992: 9919منيد  و دمکاران،؛ 18: 9919ایشاني، ؛11و19: 9912ایشناني،

 .(114: 9915الهيان،

 

 (Existential processes)وجودی فرایندهای. 2-1

شود ننن فرایند ا  شمردس ميآدرین فرایند فرعي ننن كه واساة فراینددا  مادّ  و راباه

 این اسننت؛ بنابراین و ود چيز  یا ا حادثه وقوع گویا  فرایند این» و ود  اسننت.

 رایندداف یابند. اینمي یهور افتادن و ... اتّفان اسننتن، بودن، مث  اف الي در فراینددا قبي 

 سواز دییر و اندمادّ  فرایند به نزدیک دستند، ا حادثه و اتّفان گویا  كه  هت این از

)منيد  و « مانند.مي ا راباه فرایند بنه انند،چيز  بودن ینا و و ود بينانیر چون

   .(999و992: 9919دمکاران،

 هت دییرش با فرایند  وبر پناینة اینکنه یک  هت فرایند و ود  با فرایند مادّ  

امر   «ادنافتاّتفان»یا  «با و ودداشتن»توان گفت این فرایند ا  در پيوند است، ميراباه

طور كلّي، در ف لي كه م نا  و ود داشتن را دربر داشته باشد،  زء در ارتباط اسنت؛ به

 (18: 9919)ایشاني، «گردد.این فرایند محسوب مي
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نامند و م مولاً عنصنننر مي (Existent)« مو ود»ا ر و ود  كنندة فرایندشنننركنت

 زادسآقاگ ک: ر.) كندنيز در این فرایند شننركت مي( Circumstantial Element) يمحيا 

 (.19: 9912؛  سارلي و ایشاني،159: 9912دمکاران، و

 

 بحث. 9

 فرایندها در آثار مورد بررسی. 9-9

9-9-9 . 

فحات توان صبه عنوان مقدّمه یا دیباچه ندارد؛ با این حال مي بخا مستقلّي 

ا  بر كتاب در نظر را به عنوان مقدّمه 8 ةصننفحپایان بند نخسننت وی س تا به ،آغازین آن

 گرفت. 

ف   به كار رفته است. بيشترین بسامد ف    992 ،در منموع ،در این بخا از كتاب

 %59ف  ، ی ني م ادل  99وع مدا  مادّ  اسنننت. در مندر این بخا، مربوط بنه ف ن 

كه  ا گونها  در  اییاس دو  قرار دارد؛ بهدا دارا  فرایند مادّ  دستند. فرایند راباهف  

یي كه فرایند كلامي را دنااف نال دارا  این وی گي دسنننتنند. ف ن  %52ف ن ، ی ني  18

 99اند. فرایند ذدني با در این مقندّمنه به كار رفته %9.1بنار، ی ني  99كننند، من کس مي

دا  چهار  و پننم قرار دارند. ( در ردس%1.1مورد ) 4( و فراینند و ود  با %5.9مورد )

 .یافت نشد فرایند رفتار  دا ف لي با وی گي ا ،این مقدّمة دشت صفحه در

رویاندن، كار رفته در این اثر عبارتند از: دا  مادّ  بهبردي از ف ن  ینـد مـادّی:فرا

زدن )دمان: (، رفتن، بردن، بردم9: 9992الدّین درندز  زیدر ،)شهاب ، نهادنبارآوردن

(، 4(، درنوشتن )دمان: 5( رسناندن، نوشتن )دمان: 9، نشنسنتن، قيا  نمودن )دمان: (1

 ( و ... .8(، راندن )دمان: 9افکندن )دمان: (، 1سننيدن )دمان: 

امن و امان چون تير از دسننت  اد   زمان بيرون رفته، سننمو   عواصننف »... : 9نمونة 

حال به درچنند بر عمو  آب از رو  دمیننان بردس، نکبنا  نکبنت حنال  من  پریشنننان

 (1: دمان.« )یکبارگي بردم زدس... 
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فتن گرإلفكار رفته در این اثر عبارتند از: هدا  ذدني ببردي از ف ن  فراینـد ذهنی:

 و ... . (4(، بازشنادتن )دمان: 5دواستن )دمان:  ،(1)دمان: 

 «ا  كه از شننکایت بخت افتان و ديزان ... فصننلي چند بنویسننم.دواسننته»: 1نمونة 

 (5: دمان)

شننتن گكار رفته در این اثر عبارتند از: ا  بهدا  راباهبردي از ف   ای:فرایند رابطه

 ( و ... .4بودن )دمان:  (،9، 1، 5، 9استن )دمان: (، 8، 1(، شدن )دمان: 8، 1، 9)دمان: 

 (9: دمان) .«كار استدرچند به سر قيا  نماید، سياس»: 9نمونة 

 كار رفته در این اثر عبارتند از: دا  رفتار  بهبردي از ف   فرایند رفتاری:

 (4: دمان) «... مصابرت نما ؛ چه دلسوز  ندار  كه موافقت نماید.»: 5نمونة 

ت روایكار رفته در این اثر عبارتند از: دنا  كلامي بهبردي از ف ن  فراینـد کلـامی:

  و ... . (4، 5)دمان:  گفتن(، 9فرودواندن، حکایت كردن )دمان: (، 9كردن )دمان: 

 (5: دمان«)گویي؟اشتيان مي ةبه كدا  مشفق، قصّ»: 4نمونة 

ن اسنننتكار رفته در این اثر عبارتند از: دا  و ود  بهبردي از ف   فرایند وجودی:

 ( و ... .1)دمان:  بودن( 4(، داشتن )دمان: 8 ،9 ،4 ،9 )دمان:

 (1: دمان« )دلي است با این دمه درد كه در او بود، نشکافت. عنب»: 1نمونة 
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 گانه در . فرایندهای شش9نمودار 

 
 الدّین منکبرنیسیرت جلال. 9-9-2

الدّین محمّد دُرندز  نيز كتاب دییر  اسنننت از شنننهاب الدّین منکبرنيسنننيرت  لال

 ةددنددا  نشاناست. ف  رفتهكار ف   به 89در فصن  نخسنت كتاب، زیدر  نسنو . 

مورد  19ا  با اند. در این بخا، فرایند راباه( كاربرد داشننته%91.9بار ) 95 فرایند مادّ 

سنننو  اسنننت.  ة( در رد%99.8مورد ) 91( در  ناییناس دو  و فراینند كلامي با 11.4%)

 لدّیناسنننيرت  لال ة( در مقدّم%92.9كاربرد ) 1فراینددا  ذدني و و ود ، دریک با 

 است.ا  كتاب نداشتهصفحه 1  اییادي در مقدّمةاند و فرایند رفتار  نقا ایفا كردس

سيدن رعبارتند از:  الدّینسيرت  لالكار رفته در دا  مادّ  بهبردي از ف   :فرایند مادّی

(، آدتن، اندادتن، 5(، تحریركردن )دمان: 9: 9988الندّین درنندز  زیدر ،شنننهناب)

 . و ...  (1(، نشستن )دمان: 4كردن )دمان: آوارسكشتن، 

، دمه هبا آنکه ديچ شمشير  از نيا  نيادته و ديچ سر  از گردني نيندادت»: 9نمونة 

 .(4دمان: ) «.را عفواً صفواً مسلّم كرد
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 999 ... ای انواع فرایندهای فعلیبررسی مقایسه

 دانسنننتنكار رفته در این اثر عبارتند از: دنا  ذدني بهبردي از ف ن  فراینـد ذهنی:

 ( و ... .4شنيدن )دمان: ، (4، 5)دمان:  دیدن(، 5)دمان: 

 الدّین منکبرني نا  از تصاریف روزگار با پسر س يد  شهيد  او،  لالشنمّه»: 8نمونة 

مات امور و  لای   ظما نننن دید  و دانستم كه از مُ ثوادُم  هالن نّ         ما و رادُث  اللهُيق سن  

 (5: دمان) «است.ادبار چيز  فوت نکردس

ودن ب كار رفته در این اثر عبارتند از:ا  بهدا  راباهبردي از ف ن  ای:رابطهفراینـد 

  ( و ... .1(، گشتن )دمان: 1 ،4، 9 (، شدن )دمان:4، 5، 9استن )دمان: (، 9)

 (9: دمان) «.آد  كه پدر بشر است..»:1نمونة 

  ا  كتاب، ف   رفتار  یافت نشد.در مقدّمة شا صفحه فرایند رفتاری:

ند از: عبارت الدّینسننيرت  لالكار رفته در دا  كلامي بهبردي از ف   فرایند کلامی:

 ( و ... .4دابه دواندن )دمان: یادكردن، (، ذكركردن، 5، 9گفتن )دمان: 

اندكي با  انددر مورّدي  ز آن نبودس اسننت كه آنچه متقدّمان گفتهغایت »: 92نمونة 

 .(9: دمان«)كند، تکریر ميتغيير

يدن باشننكار رفته در این اثر عبارتند از: دا  و ود  بهبردي از ف   فرایند وجودی:

 (.1ماندن )دمان:( و 9)دمان: 

 (9: دمان) «.فرن باشد از گفته تا شنيدس بسيار»: 99نمونة 
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 الدّینگانه در سیرت جلال. فرایندهای شش2نمودار 

 

 جهانگشاتاریخ . 9-9-9

ف   به كار رفته است. فرایند  991كتاب  ةدارا  دیباچه است. در دیباچ،  هانیشاتاریخ 

( %91.9ف   ) 11( در  اییاس نخسنننت قرار دارد. %41.9مورد كاربرد ) 991ا  با راباه

( كاربرد، %91.9مورد ) 91كتاب به فرایند مادّ  ادتصننناا دارد. فرایند ذدني با  ةدیباچ

( و %1.9مورد كاربرد ) 12پس از آن، فراینددا  رفتار  با سنننو  قرار دارد؛ در  اییاس 

( %1.1مورد تکرار ) 9فرایند كلامي با  و اند(  ا  گرفته%1.8مورد كاربرد ) 1و ود  با 

 است.كمترین كاربرد را داشته

رسنننيدن كار رفته در این اثر عبارتند از: دا  مادّ  بهبردي از ف ن  فراینـد مـادّی:

(، سنننادتن )دمان، 1: 9، جدمان) ، اندادتنافرادتن(، 9: 9، ج9994)عااملک  ویني،

 ( و ... .1 ،5 ،9: 9ج

 «قصنور بنا نهادس و در مقاب  بيوت اصننا ، صوامع اسلا  سادته و... .... »: 99نمونة 

 (1: 9، جدمان)
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 999 ... ای انواع فرایندهای فعلیبررسی مقایسه

 شيدنچعبارتند از:  تاریخ  هانیشاكار رفته دا  ذدني بهبردي از ف   فرایند ذهنی:

(، پنداشتن )دمان، 4، 5: 9شننادتن )دمان، ج(، 5: 9(، دانسنتن )دمان، ج1: 9ج دمان،)

 ( و ... .4: 9ج

مشننناتمت و لي قُلوب ه م پندارند و ... صنننفع را از لاف طبع، ط ب ع  اللهُ ع »: 95نمونة 

 (4: 9، جدمان« )دار شناسند.سفادت را از نتایج داطر  بي

سنننتن اكار رفته در این اثر عبارتند از: ا  بهباهدا  رابردي از ف   ای:فرایند رابطه

(، شننندن 9، 1: 9، بودن )دمان، ج(9، 1، 9: 9(، گشنننتن )دمان، ج5، 9، 9: 9)دمان، ج

 و ... . (9: 9)دمان، ج

الو ود است؛ مسنود  كه و ود م بود  راست كه وا ب سپان و ثنا»: 94نمونة 

 (9: 9، جدمان« ).ر  عق  و ود استاو وادب انوا

كنار رفتنه در این اثر عبنارتند از: دنا  رفتنار  بنهبردي از ف ن  :فراینـد رفتـاری

 (9: 9)دمان، ج ، استماع افتادنن(، م اینه رفت9، 1: 9افتادن )دمان، جماال ت

 (1: 9، جدمان« ).چون حضرت باشکوس و ديبت او را ... ماال ت افتاد»: 91نمونة 

د از: عبارتن تاریخ  هانیشننناكار رفته در دا  كلامي بهبردي از ف   فراینـد کلامی:

 ( و ... .99: 9(، فرمودن )دمان، ج92: 9(، گفتن )دمان، ج9: 9اشارت راندن )دمان، ج

ز ... و اكنون ا... پيا از اقامت مسلمانان ... بتان را با ایشان مکالمت بود »: 99نمونة 

 (92: 9، جدمان« )گویند.اند و سخن نميدشم گرفته ،با ایشان ،شومي قد  مسلمانان

ن اسنننتكار رفته در این اثر عبارتند از: دا  و ود  بهبردي از ف   فرایند وجودی:

 ( و ... .92:9آمدن )دمان، ج (،1: 9داشتن )دمان، ج (،9: 9)دمان، ج

ا  از ذرّات مکنونات كنه اثبنات وحدانيّت او در در ذرّس آفریندگنار »: 98نموننة 

 (9: 9، جدمان« ).مو ود است

 

 

 



 54، شماره9988تابستان ویکم، نامه، سال بیستکاوش 995
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 جهانگشاگانه در تاریخ یندهای شش. فرا9نمودار 

 

9-9-5 . 

 شننانزدس امّاقسننمت مسننتقلّي به عنوان مقدّمه یا دیباچه ندارد؛ درچند نيز  

ر دكتاب برشمرد.  ةتوان مقّدمدفددم آن را مي ةآغازین و دو سار ابتدایي صفح ةصفح

در  (%59.8مورد ) 85ا  با فراواني فرایند راباهف   به كار رفته اسنننت.  129این بخا 

اسنننت. فرایند (  ا  گرفته98.8ف   ) 98 اییاس نخسنننت و پس از آن، فرایند مادّ  با 

( در  اییاس سنننو  و %9.5مورد كاربرد ) 94( و فرایند رفتار  با %8مورد ) 91ذدني بنا 
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 994 ... ای انواع فرایندهای فعلیبررسی مقایسه

( است %1.4مورد ) 4فرایند كلامي در این اثر،  ةددنددا  نشانچهار  دستند. ت داد ف  

 ( قرار دارد.%9.4ف   ) 9و ود  با  و در پایان فرایند

، فرسنننتادنكار رفته در این اثر عبارتند از: دا  مادّ  بهبردي از ف   فراینـد مادّی:

(، تنيدن، دودتن )دمان: 1(، اندادتن، سنننادتن )دمان: بر 9بركشنننيندن )دمان: بر 

 ( و ... .4بر 

آن به نزدیک و  ةازو لشنننیر بيداد  عدوان، مملکت تن را بیرفت، آو ...»: 91نمونة 

 (1بر تا: )عااملک  ویني،بي« دور رسيدس... .

كننار رفتننه در این اثر عبننارتننند از: دننا  ذدني بننهبردي از ف نن  :فراینـد ذهنی

 ( و ... .5(، تفکّر كردن، دانستن )دمان: بر 9شنادتن)دمان: بر 

: دمان) «درچه از این شنننيوس از عالم غيب آید، از زمانه باید دانسنننت.»: 12نمونة 

 (9بر 

شننتن گكار رفته در این اثر عبارتند از: ا  بهدا  راباهبردي از ف   ای:فرایند رابطه

 و ... . (1(، بودن )دمان: بر 1، 9)دمان: بر 

دنيا دمه فراز اسننت و شننيب و نمایا و نوازش او دمه مکر اسننت و »: 19نمونة 

 (5بر : دمان« )فریب.

شنناددس مكار رفته در این اثر عبارتند از: دا  رفتار  بهبردي از ف   فرایند رفتاری:

 .(9ماال ه كردن )دمان: بر  (9م اینه كردن )دمان: بر (، 1، 9)دمان: بر  كردن

چون از این  نانب، دنیا  صنننواعق رعود و برون نقمت، انوار وفود »: 11نموننة 

عواصننف نکبا  نکبت، كرد  و در تضنناعيف ثور آن شننرون ن مت الهي مشنناددس مي

 (9بر : دمان« )دبوب بسباب رحمت نامتنادي م اینه... .

تن گفكار رفته در این اثر عبارتند از: دنا  كلنامي بهبردي از ف ن  فراینـد کلـامی:

 (9، بر زبان راندن )دمان: بر (4، بر زبان گذشتن )دمان: بر (8، 9، 1)دمان: بر 

 (9بر : دمان« )كر ي به زبان پهلو  دوش گوید... و كافي یفر »: 19نمونة 
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تن داشننكار رفته در این اثر عبارتند از: دا  و ود  بهبردي از ف   فرایند وجودی:

 (8، استن )دمان: بر (4(، ماندن )دمان: بر 5)دمان: بر 

« تر ماند، محکمحركت و اضننناراب بيشنننتر كند، در آن ورطه چندانکه»: 15نمونة 

 .(4بر : دمان)
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 991 ... ای انواع فرایندهای فعلیبررسی مقایسه

 هاداده تحلیل. 9-2
ر گونه كه در دو اثترتيب استفادس از فراینددا در در دو كتاب زیدر  یکسان است؛ دمان

ندس از گير  دو نویسعااملک  ویني تقریباً چنين اسنت؛ امّا در مقا  مقایسه ترتيب بهرس

توان پنداشنننت كه بسنننامد فراینددا امر  فرایننددنا متفاوت اسنننت؛ از دمين نکته مي

 یا سبک شخصي نویسندگان است. ساز و مؤثّر در پيداسبک

با بررسي بسامد وقوع فراینددا  گوناگون در در متن،  شديشتر گفتهپگونه كه دمان

 دا  نویسندس و شاعر دردا  نویسندس یا شاعر آن دست یافت. تنربهتوان به اندیشنهمي

رو بررسننني و شنننود؛ از اینبرد، متنلّي ميدایي كه به كار ميموا هه با  هان، در ف  

   بيني نویسندس كمک كند.هانتواند به شنادت نیرش و  تحلي  فراینددا  ف لي، مي

 است.الدّین زیدر  بيشترین تو ّه را به استفادس از فرایند مادّ  م اوف كردسشنهاب

ر به اث گرایانهواقع رویکرد  نویسننندس ددد كهمي نشننان فراینددا  مادّ ، بسننامد بالا 

 تنزیدر  دود در بان و م كند.برقرار مي ارتبناط بيشنننتر  بيرون، دارد و بنا  هنان

رویداددا برا   است.ردداددا حضنور داشنته و آنها را با تما  و ود دویا لمس كردس

كند؛ در نتينه بسننامد بيند، به مخاطب عرضننه مياو واق ي اسننت؛ بنابر این آنچه را مي

آثار او، بيا از بسننامد فراینددا  دییر اسننت. بردلاف زیدر ،  ةفرایند مادّ  در دیباچ

يا از گونه كه پدماناست. ا  داشتهتو ّه را به فرایند راباه عااملک  ویني، بيشنترین

این فرایند برا  توصنيف یا شنناسایي و بيان روابط موق ّيتي یا ملکي  ،اشنارس شند این،

 ا بهر گوناگون دا موق يّت دا وی گي فرایند، انتخاب این نویسنننندس با رود.كار ميبه

 .  دددمي نسبت كنندگان در فرایندشركت

  مادّ فراینددا  ازكند، بسننيار اسننتفادس مي فرایند، ا  كه از ایننویسننندس ،م مولاً

املک عا .گزیندميرا بر انتزاعي تنربيات ،عيني مفاديم و داكنا  ا ه ب كادد؛ زیرامي

گونه كه دمان -را تدوین كردس و   هانیشنناتاریخ  ،مغول ةبيا از سننه دده پس از حمل

اسنننت؛ از داطرات دییران یا ماالبي اسنننت كه دواندس ةبازگوكنند -اسنننت دود گفته
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آن شریک كند اسنت كه بخوادد مخاطب را در حسّ رو  ردداد  را لمس نکردسدمين

   است.ا  به توصيف و بيان روابط موق يّتي پردادتهگير  از فرایند راباهبا بهرس و

در اثر   است، حّتيدس شدساز آننا كه چنين گزینشي تبدی  به وی گي سبکي نویسن

كه حاصنن  مسننائ  زندگي شننخصنني  ویني اسننت، باز دم فرایند  چون 

 شود.ا  بر فرایند مادّ  برتر  دارد؛ درچند از ميزان آن كاسته ميراباه

، سننه فرایند اصنلي، بيشننترین بسننامد را آثار مورد ارزیابي،  ز  ةدمدر 

نقا ار اعي این سه متن دانست؛ حال  ةددندبتوان این نکته را نشناناند. شناید داشنته

تر از آثار دییر اسننت؛ از دمين رو  در قو  دانيم نقا عاطفي در آنکه مي

فرایند كلامي نيز در رأن قرار دارد؛  ا ،این كتناب، در كننار فرایننددنا  مادّ  و راباه

نيز، بسنننامد بالا  فرایند كلامي نسنننبت به  افزون بر آن، و نه حدیث نفسننني این اثر

 كند. فراینددا  ذدني، و ود  و رفتار  را تو يه مي
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 گانه در آثار مورد بررسیفرایندهای شش. 4نمودار 

 

 گیرینتیجه

 ، الدّین منکبرني چنين است: مادّ لو سيرت  لا ترتيب فراینددا  ف لي در 

ا ، كلنامي، ذدني، و ود  و رفتار . این ترتيب در تاریخ  هانیشنننا   ویني رابانه

ي؛ این ترتيب )البتّه با ا ، منادّ ، ذدني، رفتنار ، و ود  و كلنامچنين اسنننت: رابانه

 دو ةترتيب استفادتفاوت  است.تکرار شندس   ایي دو فرایند آدر(، در ابه

عين حال كه در یک از آنان در دردو اثر دود، ترتيب واحد  را از فراینددا در سندس ینو

 در پيدایا سننبک تأثير آنهاو بودن فراینددا سنناز سننبک ةددنداسننت، نشننانكار بردسبه

 شخصي نویسندگان است. 
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 د بالا بسام است.یدر  بيشنترین تو ّه را به استفادس از فرایند مادّ  م اوف كردسز

 كند؛بيند، به مخاطب عرضه ميآنچه را مي نویسنندس ددد كهمي نشنان فراینددا  مادّ ،

 آثار او، بيا از بسامد فراینددا  دییر است.  ةدر نتينه بسامد فرایند مادّ  در دیباچ

 خاب اینانت با اواست. ا  داشنتهعااملک  ویني، بيشنترین تو ّه را به فرایند راباه

. ددديم نسبت كنندگان در فرایندشركت را به گوناگون دا موق يّت دا وی گي فرایند،

 -و تدوین كردس  را  هانیشننناتاریخ مغول،  ةعاناملک بيا از سنننه دده پس از حمل

داطرات دییران یا ماالبي اسنننت كه  ةبازگوكنند -اسنننت گوننه كنه دود گفتهدمنان

را در حّس است كه بخوادد مخاطب رو  ردداد  را لمس نکردساست؛ از دميندواندس

ا  به توصنننيف و بيان روابط موق يّتي گير  از فرایند راباهبا بهرس آن شنننرینک كند و

است، حّتي است. از آننا كه چنين گزینشي تبدی  به وی گي سبکي نویسندس شدسپردادته

كه حاصن  مسنائ  زندگي شننخصنني  ویني است، باز دم  در اثر  چون 

 شود.چند از ميزان آن كاسته ميا  بر فرایند مادّ  برتر  دارد؛ درفرایند راباه

، سننه فرایند اصنلي، بيشننترین بسننامد را آثار مورد ارزیابي،  ز  ةدر دم

نقا ار اعي این سه متن دانست؛ حال  ةددنداند. شناید بتوان این نکته را نشنانداشنته

ر و  دتر از آثار دییر اسننت؛ از دمين رقو  دانيم نقا عاطفي در آنکه مي

ا ، فرایند كلامي نيز در رأن قرار دارد؛ این كتناب، در كننار فرایننددنا  مادّ  و راباه

افزون بر آن، و نه حدیث نفسننني این اثر نيز، بسنننامد بالا  فرایند كلامي نسنننبت به 

 كند. فراینددا  ذدني، و ود  و رفتار  را تو يه مي
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