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 99 مـاهخرداد  9 پذیرش:

از منظر دو فرانقش بینافردی و  بَرزُکیدر تحلیل حاضر بندهایی از زبان رایجی 

گرای شنق ةهای معنابنیان نظریآن است تا تحلیلو قصد بر شود تجربی ارائه می

ها یا که مانند بسیاری از گویشسنجیده شوند این گونة زبانی  ةهلیدی دربار

ا ب ،. بدین منظورای هستندتنها دارای صورت گفتاری و محاورههای محلی زبان

 توجه به فرانقش بینافردی، فاعل، خودایستا و نوع بندها و بر اساس فرانقش

ند. گیرمورد بررسی قرار می بَرزُکیتجربی، بسامد و نوع فرایندهای زبان راجی 

بَرزُک های در خطر ایران است که در شهر از زبان بَرزُکیزبان رایجی )راجی( 

-شود. این پژوهش از نوع توصیفیکیلومتری شهر کاشان( به آن تکلم می 50)

ساله  83یک گویشور زن بومی شفاهی با  ةهای آن از مصاحبداده وتحلیلی است 

به دست آمده است. نتایج به دست  بَرزُکیساله  64و  82و دوگویشور مرد بومی

شده از داستان شفاهی با موضوع بند پیاده 35گر آن است که از مجموع آمده بیان

 23) %66سال پیش این شهر، در فرانقش تجربی فرایند مادی با  60سیل بزرگ 

دترین فرایند است. درصد رخداد سایر فرایندها عبارت است فعل( رخداد، پربسام

، فعل( یک) %3 فعل(، فرایند رفتاری 3) %8فعل(، ذهنی  7) %20ای از: رابطه

. تحلیل فرانقش بینافردی این بندها نشان %0فعل( و وجودی یک ) %3کالمی 

و فاعل در  باشدمیبند امری یک  بند خبری و 34بند،  35دهد که از میان می

فعل  35بند است. همچنین از  ةگویند بند غایب و تنها در دو بند فاعل، 33

فعل  5ساده و  ةفعل گذشت 28بند دارای فعل گذشته ) 33 موجود در این بندها

 .هستندبند دارای زمان حال  2استمراری( و ة گذشت
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 دمهقم. 1

بَرزُک در چارچوب نظری شهر های گفتاری زبان راجی به بررسی و توصیف دادهاین نوشتار 

، 3، تجربی2پردازد. در این نظریه، چهار الیة معنایی متنیهلیدی می 1مندگرای نظامنقش

های ها یا ساختگرا معنا است که صورترویکرد نقشد. در نشومطرح می 5و منطقی 4بینافردی

 های زبانیدهد و همچنین معنا همان نقش یا کارکردی است که ساختمختلف زبانی را شکل می

. هدف پژوهش حاضر بررسی کارکرد ((1393) دبیرمقدم (،2014) 7و متیسن 6دارند )هلیدی

های بینافردی و تجربی بندهایی از زبان مند هلیدی در تحلیل فرانقشگرای نظامنقش ةنظری

های ها یا گویشهای معنابنیان این نظریه برای زبانتا تحلیل شودتالش میاست و  بَرزُکیراجی 

تحلیل  های مرتبط وپس از بررسی پیشینه ،د. بدین منظورنمحلی ایران نیز مورد بررسی قرار گیر

 شود:ها ارائه میپرسشاین هایی برای ، پاسخبَرزُکیهایی از زبان راجی دبن

 بَرزُکیفاعل، زمان و نوع بندها با توجه به فرانقش بینافردی در بندهای زبان راجی  -

 چگونه است؟

 بَرزُکیتجربی در بندهای مورد بررسی زبان راجی  بسامد کدام یک از فرایندهای فرانقش -

 تر است؟بیش

ساله  64و  82های این پژوهش از مصاحبه با سه گویشور بومی برزک، دو گویشور مرد داده

سال پیش  60. موضوع این مصاحبه سیل بزرگ اندآوری شدهساله جمع 83و یک گویشور زن 

 است. بَرزُک 

 

 

 

                                                      
1. functional grammar systemic  

2. textual 

3. experiential 

4. interpersonal 

5. logical 

6. M. Halliday 

7. M. Matthiessen 
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 پژوهش ة. پیشین2

 های زیادی در ایران و خارج انجاممند هلیدی پژوهشگرای نظامنقش ةدر قالب نظری

در بررسی شعر  (1376نبوی )مهاجر و : شودها اشاره میکه در این بخش به برخی از آن اندشده

در  او .نامدمیو این نظام دستوری را دستور سازگانی  کندمیمند هلیدی استفاده از دستور نظام

( در 1386های بینافردی و متنی را در شعر بررسی کرده است. صناعتی )این پژوهش فرانقش

صی سازی تخصهلیدی برای تبیین واژه ةسازی از نظریدکتری خود در بحث زبان علم و اسم ةرسال

( به بررسی فرایندهای فرانقش 1387ابوالحسنی و میرمالک ثانی )زبان فارسی استفاده کرده است. 

ها با متون غیردرسی همسان آن ةدرسی دانشگاهی و مقایس تجربی در بندهای چند کتاب

( در چارچوب فرانقش بینافردی به بررسی سبکی رمان 1388نژاد و وزیرنژاد )پهلواناند. پرداخته

 ها در این پژوهش پس از بررسی آماری تحلیلاند. آنپرداخته« کنمها را من خاموش میچراغ»

ترین زمان به کار رفته در رمان مذکور، زمان گذشته است ها به این نتیجه رسیدند که بیشداده

به از سایر وجوه تر و برای زمان آینده کاربردی مشاهده نشده است. همچنین وجه خبری بیش

( به بررسی تبادل معنا در 1389اعالیی و همکاران )کار رفته و گویای سبک روایی زمان است. 

گرای هلیدی از منظر فرانقش مند نقشی درسی علوم انسانی در چارچوب دستور نظامهاکتاب

ها نشان صفحه از این کتاب 120آماری  ةاند. بررسی حاصل از پیکره و جامعبینافردی پرداخته

برای انتقال مفاهیم از بندهای خبری با بسامد قابل توجه و بسیار باالیی  این آثاردهد که در می

بند خبری ساده  4200( 1390بهره گرفته شده است. دستجردی کاظمی ) درصد( 85 )بیش از

ررسی مند هلیدی بگرای نظامنقش ةدر قالب نظریرا زبان و مرکب متعلق به گفتار کودکان فارسی

تبادل  ةمند به بررسی شیوگرای نظام( در چارچوب دستور نقش1394بازوبندی و صحرایی ) کرد.

أعراف، حجر،  ةگوی بین خداوند متعال در چهار سورومعنا بر اساس معنای بینافردی در گفت

 د.نپردازقرآن می ةإسرا و ص و نقش آن در ترجم

 زبان انگلیسیشناختی متن کتاب ( به تحلیل زبان1394بیک تفرشی )رمضانی و رستم 

 گرایوب فرانقش تجربی دستور نقشسطح هفتم از منظر انواع فرایند )فعل( بر اساس چارچ

. نتایج بررسی شش فرایند مادی، ذهنی، ارتباطی، پردازندمی( 2014ن )تیسممند هلیدی و نظام

فرایند  509دهد که از مجموع های این کتاب نشان میرفتاری، بیانی و وجودی با استفاده از داده
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تر پربسامدترین فرایند و فرایند وجودی با وقوع کمرخداد  % 36ای با شده، فرایند رابطهمشاهده

( 1395مصطفوی و صناعتی ) ترین بسامد را در میان فرایندها داشته است.کمیک درصد از 

توان به تحلیل ها میمند هلیدی عالوه بر بررسی فرانقشگرایی نظاممعتقدند از منظر نقش

ها و سبک داستان کوتاه ژوهشی فرانقشها در پچه آنشناسی آثار ادبی پرداخت، چنانسبک

 ی زویا پیرزاد را تحلیل و بررسی کردند. «رونیمکت روبه»

شناختی بندهای مادی در زبان فارسی با توصیف رفتارهای رده( به 1398اصل )صفایی

پرداخته است. محمدی و همکاران ( 2004متیسن )هلیدی و شناختی های ردهتوجه به تعمیم

هجتبادل معنا در جمالت قصار ن ةویشی به بررس یلیتحل-یفیتوص ی، با روشیپژوهشدر  (1398)

ند. اهتپرداخ ینافردیو به طور خاص فرانقش ب یدیمند هلنظام یگرادستور نقش ةیالبالغه بر پا

بندها مثبت است؛ بار  %70دهد که قطبیت در بیش از های این پژوهش نشان میتحلیل ةنتیج

 واند نقش مؤثری در استحکام رابطة بینافردی ایفا کند.تمثبت کالم می

 ةچگونگی بازنمایی وجه فعلی در مقدم ة( به بررسی و مقایس1399عابدین و دبیرمقدم )

( و مبانی نظری دستور نقش1353) خانلریجلد دوم بندی ابومنصوری ذیل آراء و بخش ةشاهنام

دهد که اند. نتایج این بررسی نشان میپرداخته (2014، 2004 ،)هلیدی و متیسنگرای هلیدی 

رغم تمایز در دو نگرش مذکور، وجه فعلی در هر دو رویکرد از طریق بن فعلی مبتنی بر زمان علی

 ی)منضمات فعلی یا همان اجزا روند)بن ماضی و مضارع( و عناصری که در تصریف فعل به کار می

 . شودمیپیشین و پسین فعل( بازنمایی 

 

 شناختی مبانی نظری و روش . 3

بر اساس دو فرانقش تجربی و  بَرزُکیبر تحلیل بندهای زبان راجی این نوشتار جا که از آن

 شود.پرداخته میبینافردی تمرکز دارد، در این بخش به بررسی این دو فرانقش 

 

 فرانقش تجربی .1-3

کردن در مورد تجربیات خود از جهان )جهان این فرانقش، از زبان برای صحبت ةبر پای

ها و عناصر دخیل توصیف و رویدادها، حالت شودمیبیرون ذهن و جهان درون ذهن( استفاده 



 مرضیه صناعتی های بینافردی و تجربی در متن روایی زبان راجی )رایجی( بَرزُکیفرانقش  111

 133 – 107شماره صفحات: ( 1399 / بهار و تابستان 1، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

نظر تجربی، توجه به این نکته ضروری است که چه نوع . هنگام تحلیل متن از نقطهشوندمی

این نوع  ،جا که در این فرانقش فرایند در مرکز توجه قرار دارداز آن فرایندی در حال وقوع است.

 ]3و ذهنی 2ای، رابطه1مادی[کالم است. این فرانقش شامل سه فرایند اصلی  ةمعنی، تجلی حوز

کنندگانی نیز است. در این فرایندها شرکت ]6و وجودی 5، کالمی4رفتاری[و سه فرایند فرعی 

 (1)در جدول  (.56: 1997، 7)تامسوناند هایی مشخص شدهیند با نامحضور دارند که در هر فرا

 :شوندمیاین روابط به طور خالصه نشان داده 

 

 انواع فرایندهای فرانقش تجربی (1)جدول 

 کنندگانشرکت توضیح و مثال نام فرایند

 

 فرایند مادی

)هلیدی و دهد می این نوع فرایند رخداد حادثه یا انجام کاری را نشان

 (.224: 2014متیسن، 

دادن، پختن، کردن، خراشاعمال فیزیکی مانند دویدن، پرتابمثال: 

 و... نشستن

 

 9، هدف8عامل

 

 فرایند ذهنی

ما از جهان بر  ةفرایند ذهنی با دنیای درونی ذهن سر و کار دارد و تجرب

 (.245: 2014 هلیدی و متیسن،)دهد مان را نشان میمبنای آگاهی

بودن، کردن، نگرانداشتن، احساسمثال: فکرکردن، تصورکردن، دوست

 ترسیدن و... 

 11و پدیده 10گرحس

فرایند 

 ایرابطه

فرایند با  نیاشود، یدو مفهوم برقرار م انیارتباط م ایدر فرایند رابطه

 شود:یم میخود به دو گروه تقس یدستور هایتوجه به تفاوت

 12انیبنیژگیو ای( فرایند رابطهالف

 
 17یژگیو و  16حامل

                                                      
1. material 

2. relational 

3. mental 

4. behavioral 

5. verbal 

6. existential 

7. J. Thomson 

8. actor 

9. goal 

10. senser 

11. phenomenon 

12. attributive relational process 

16. carrier 

17. attribute 
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 کنندگانشرکت توضیح و مثال نام فرایند

 است. 3و ملکی 2، موقعیتی1تأکیدی ةشامل سه دست

  6ییشناسا ای( فرایند رابطهب

در این فرایند هدف، شناسایی یک ماهیت بر حسب ماهیت دیگر است 

 (.259: 2014 هلیدی و متیسن،)
 8شناخته و 7شناسا

ای قرار دارد و افعال مربوط رابطهفرایند کالمی در مرز بین فرایند ذهنی و  فرایند کالمی

 (.302: 2014 سن،یو مت یدیهل)گیرد را در بر می 9به گفتن

، 10گوینده

، 11کنندهدریافت

، 12هدف، کالم

 13موضوع

 

 فرایند رفتاری

 ه. بدفرایند رفتاری مشخصات مشترکی از فرایندهای مادی و ذهنی را دار

عبارت دیگر تا حدی شبیه فرایند مادی و تا حدی شبیه فرایند ذهنی 

 است. 

کردن، کشیدن، سرفهرفتار فیزیکی و روانی انسان مانند نفسمثال: 

: 2014 هلیدی و متیسن،) و... کردنکردن، اخمشدن، گریهخندیدن، خیره

301.) 

 14رفتارگر

فرایند 

 وجودی

افتد. مثال: دارد یا اتفاق می دهد چیزی وجودفرایند وجودی نشان می

 15موجود (. 307: 2014 هلیدی و متیسن،بودن )وجود داشتن(، )

 

 

 

                                                      
1. intensive 

2. circumstantial 

3. possessive 

6. identifying relational process 

7. identifier 

8. identified 

9. saying verbs 

10. sayer 

11. receiver 

12. verbiage 

13. matter 

14. behaver 

15. existent 
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 فرانقش بینافردی .2-3

در چهارچوب این فرانقش، از زبان برای تعامل با دیگر افراد، برقراری رابطه و حفظ این 

ها، تحت تأثیر قراردادن رفتار سایرین، بیان دیدگاه شخصی خود و درک یا تغییر رابطه با آن

. در این نوع فرانقش، فاعل است که اهمیت دارد )هلیدی و شودمیهای دیگران استفاده دیدگاه

بر این اساس  ؛کردن استدادن و دریافتترین هدف تعامل ارائه(. عمده142-140: 2014 ،متیسن

نحوة تعامل بین گوینده یا نویسنده با مخاطب  ،گیردچه در این فرانقش مورد بررسی قرار میآن

 است.

 2ماندهو باقی 1فردی ساختمان جمله به دو بخش وجهاز منظر فرانقش بینافردی/ میان

و عنصر  3شود. وجه عنصری است که در ساختمان بند بسیار موثر است و شامل فاعلتقسیم می

و ادات/  6، متمم5واژهاند از فعلعبارت ،های دیگر بندسازه یا مانده،باشد. باقیمی 4خودایستا

ترین عنصر بند در تبادل نقش اطالعات است. عنصر وجه اصلی (.107: 2004)هلیدی،  7افزوده

عنصر زماندار )که بخشی از  ود وجه از فاعل )که یک گروه اسمی/ ضمیر است( و زمانداری/خ

 (. 139-138: 2014 شود )هلیدی و متیسن،گروه فعلی است( تشکیل می

 

 بَرزُکیدرباره زبان راجی . 3-3

ها و روستاهای اطراف نامی است که گویشورانی در بخش« دهی»یا « راجی»، «رایجی»

های مرکزی (. این گویش از گویش1391مهند، کنند )راسخزبان محلی خود اطالق میکاشان به 

های زبان ة(. ریش96: 1393، دبیرمقدم، 1 :1388غربی است )کلباسی،  شمال ةایران از دست

های باستانی است که در سرزمین ماد و پارت )شمال و شمال غربی ایرانی شمال غربی از زبان

                                                      
1. mood 

2. residue 

3. subject 

4. finite element 

5. predicator 

6. complement 

7. adjunct 
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: 1378)کالنتر ضرابی،  استراجی برگرفته از نام پایتخت ماد باستان  ةواژبوده و فالت ایران( رایج 

463.) 

های گویش مرکزی از شاخه کیلومتری شهر کاشان( 50شهری در : بَرزُک) بَرزُکیرایجی 

و  های راجیبرخوردار است. این گویش که به نام منحصر به فردی هایایران است که از ویژگی

تیمره از مناطق مرکزی ایران و در  ةاست، گویشی است که بقایای آن در منطق معروفنیز راژی 

، و در دلیجانبَرزُک  قهرود، بادرود، کاشان چون ابوزیدآباد، نراق،نزدیک  روستاهای و هارشه

فقط در بعضی از این مناطق بقایای آن شد و اکنون جوشقان قالی صحبت می محالت، نراق، میمه،

ز ا و سمنانی گیلکی و نیشابوری ،های ارمنی یا بلوچیزبان .(2009، 1)برجیان تاس برجای مانده

  (. 1974، 3و یارشاطر 1976، 2)کرانکه ها به راجی هستندترین زباننزدیک

شود )ویدوج، ویدوجا و اُزوار( نیز صحبت میبَرزُک گویش رایجی در سه روستای اطراف 

معدودی  ة، تنها عدبرزک ةاز میان هفت محلدارد.  بَرزُکیبا گویش ها هایی در آواها و واژهتفاوتاما 

صادقی . تر استمتداولتکلم به این گویش مصال  ةدر محل چهدانند چناناین گویش را می

ها در حال از بین رفتن است. خانواده که این گویش ندبراین باور (2009و برجیان ) (1393)

ها است. اینفارسی  و زبان مدارس نیزدهند تا به فارسی صحبت کنند، آموزش مدارس ترجیح می

 د حیات این گویش در خطر باشد.نشوکه موجب می هستندعواملی 

 

 روش پژوهش. 4-3

مند گرای نظاماز منظر نقش بَرزُکیبند از زبان راجی  35های به تحلیل فرانقش این پژوهش

، دو گویشور مرد بَرزُکهای این پژوهش از مصاحبه با سه گویشور بومی پردازد. دادههلیدی می

. زبان اول این گویشوران راجی اندآوری شدهساله، جمع 83ساله و یک گویشور زن  64و  82

 است و هیچ مشکل ذهنی و جسمی ندارند. بَرزُکی

                                                      
1. H. Borjian  
2. K. Krahnke 

3. E. Yarshater 
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هایی از دادن عکسکه با نشان بود« بَرزُک 1335سیل سال »برای مصاحبه  موضوع اصلی

سیل و اوضاع روستا بعد از سیل، فضا برای صحبت در این زمینه فراهم شد. در ادامه بندهایی از 

 شود.می ارائهها و فرایندها ها به تناسب فرانقشاین مصاحبه همراه با  تجزیه و تحلیل آن

 

 هاتحلیل داده. 4

بند از زبان راجی  35های بینافردی و تجربی پژوهش حاضر به توصیف و تحلیل فرانقش

بند داستان سیل در این  35بند از  26پردازد. به دلیل محدودیت در حجم مقاله تنها می بَرزُکی

مند هلیدی است. پس گرای نظامدستور نقش ،. چارچوب نظری این مطالعهشوندمی بخش ذکر

ها، اجزای جمله به همراه معنای فارسی به سازی و آوانویسی جملهها، پیادهادهاز گرداوری د

 شوند. میهایی مشخص ها و فرایندها در جدولتناسب فرانقش

 

 تحلیل فرانقشی برخی بندها .1-4

 در ماه تیر، یک سیل خیلی بزرگ آمد.بَرزُک شصت سال پیش  .1

 بند

 

 

 فرانقش 

æst sal-e 

piʃʃ 

bærzoqa ru tir-e ma ē sæyl-e xeyli ɡordɑ 

 
Ø bæ-

m-æ 
شصت سال 

 پیش

 خودایستا یک سیل خیلی بزرگ در ماه تیر برزک

)گذشته 

 ساده، مثبت

 (1قطعیت

 آمد

 

 بینافردی

ادات 

 موقعیتی

ادات 

 موقعیتی

 واژهفعل فاعل ادات موقعیتی

  وجـــه 

 ماندهباقی

 مادیفرایند  هدف موقعیت موقعیت موقعیت تجربی

 

توان  هایی مانند طوفان، سیل و زلزله را میوجود ندارد، زیرا پدیده (1) ةشمار ةدر جملعامل 

  به عنوان هدف و محصول ناشی از عاملیتِ فرایندهای طبیعی در نظر گرفت.

 

                                                      

 بودن و قطعیت یا عدم قطعیت جای دارد. در بخش خودایستا سه مؤلفة زمان، مثبت یا منفی .1 
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 ها رو از بین برد.ها و زمینباغ ةهم این سیل .2

 بند

                  

 فرانقش

ne sæyl-

e 

pɑk ræz-un o  zæmin-

un-eʃ 

 xerɑb bækæ 

 خودایستا هاها و زمینباغ ةهم این سیل

)گذشته، +مثبت، + 

 قطعیت( 

 از بین برد.

 

 

 بینافردی

 واژهفعل متمم فاعل

  وجــ  ـــه

 ماندهباقی

 فرایند مادی هدف عامل تجربی

 

 سیل چهل نفر را برد. .3

 بند

 فرانقش 

sæyl-æ ʧel ɑdæm  bæ-ʃ bæ 

 خودایستا چهل نفر را سیل

 )گذشته، مثبت، قطعیت(

 برد

 

 

 بینافردی

 واژهفعل متمم فاعل

  وجــ  ـــه

 ماندهباقی

 فرایند مادی هدف عامل تجربی

 

 باران سه روز پشت سر هم آمد. .4

 بند

 فرانقش     

vɑru se ru pæy sær homde  æte-

mæ 

 خودایستا پشت سرهم سه روز بارون

)گذشته،مثبت،  

 قطعیت(

 آمد

 

 

 بینافردی

 واژهفعل ادات موقعیتی ادات موقعیتی فاعل

  وجــ  ـــه

 باقیمانده

 فرایند مادی موقعیت موقعیت هدف تجربی

 

هدف در نظر گرفته « باران» (4ة )باران نیز ابر یا طبیعت است. بنابراین در نمون ةعامل ایجادکنند

 شده است. 
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 بودم.من کوچک  .5

 بند

 فرانقش         

mæ buʧul   bod-om 

 خودایستا کوچک من

 )+گذشته،مثبت

 قطعیت(

 بودم

 

 

 بینافردی

 واژهفعل  متمم فاعل

  وجــ  ـــه

 ماندهباقی

 بنیان(ای )ویژگید رابطهنفرای ویژگی حامل تجربی

 

 مادربزرگ کمی آرد خمیرکرد.... .6

 بند

 

 فرانقش      

dʒudʒun  e zæræ ɑrt-e  sereʃt 

مادربزرگ 

 جون()ننه

 خودایستا کمی آرد
 )گذشته، مثبت

 +قطعیت(

 خمیرکرد

 واژهفعل متمم فاعل بینافردی

  وجــ  ـــه

 ماندهباقی                              

 فرایند مادی هدف عامل تجربی

 

 ...و )ننه جون( نان پخت. .7

 بند

 فرانقش              

vo Ø nun-eʃ  bæ-pod 

)محذوف(  و

 ننه جون

 خودایستا نان

 مثبت، )گذشته

 قطعیت(

 پخت

 

 بینافردی

 واژهفعل متمم فاعل ادات ربطی

  وجـــ  ـــه 

 ماندهباقی 

 فرایند مادی هدف عامل  تجربی
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 آسمان ابری شد. .8

 بند

 فرانقش        

ɑsemu ævr-i  bæ-bo 

 خودایستا ابری آسمان

مثبت  )گذشته،
 قطعیت(

 شد

 

 

 بینافردی

 واژهفعل متمم  فاعل

  وجــ  ـــه

 ماندهباقی

 ای )تأکیدی(فرایند رابطه ویژگی حامل تجربی

 

 خورد...مادرمان غصه برادرمان را می .9

 بند

 فرانقش    

nænæ-mun qose dæw-mu  ʃæx-æ 

 

 

 بینافردی

 خودایستا برادرمان غصه مادرمان

 )گذشته
 مثبت،

 مستمر(

 خوردمی

 واژهفعل متمم  فاعل

  وجــ  ـــه

 ماندهباقی 

 خوردفرایند ذهنی: غصه می پدیده  گرحس تجربی

 

 .... که صحراست. .10

 بند

 

 فرانقش      

Ø Ø sæhrɑ   debo 

 خودایستا )در( صحرا )برادرم( )که(

 )حال، مثبت(
 

 است

 

 بینافردی

 واژهفعل ادات موقعیتی  )فاعل( ادات ربطی

  وجـــ  ـــه 

 ماندهباقی 

 ایفرایند رابطه موقعیت حامل  تجربی
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 گفت،مادرم مدام به پدرمان می .11

 بند

 
 

 فرانقش  

hæi nænæ-mun be bɑbɑ-mun  shæw 

 به پدرمان مادرمان مدام
 خودایستا

)گذشته 
 استمراری
 مثبت(

 گفتمی

 

 

 بینافردی

 واژهفعل ادات فاعل ادات موقعیتی

  وجـ  ــه 

 ماندهباقی

 فرایند کالمی گیرنده گوینده موقعیت تجربی

 نقل

 

 مرد کاری بکن. .12

 بند

 
 فرانقش       

meræ Ø  kɑr-i bæ-k-æ 

 خودایستا تو )محذوف( مرد

 )گذشته، مثبت(

 کاری بکن

 

 بینافردی

 واژهفعل فاعل 

 ماندهباقی وجه

 فرایند مادی عامل تجربی

 شدهنقل

 

 زند )آرام و قرار ندارم(.من دلم شور می .13

 بند

 فرانقش   

mæ delem  yuʃ æ-pæx-uye. 

 

 

 

 بینافردی

 خودایستا دلم من

 )حال، استمراری
 مثبت(

 زندشور می

 واژهفعل متمم فاعل

  وجــ  ـــه

 ماندهباقی

 فرایند ذهنی پدیده گرحس تجربی
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 آوردند.های بابایم برادرم را شب دوست .14

 بند

      

 فرانقش

ʃæwe ræfiq-un bɑbɑ-

mun 
dæw-mun  bæ-ʃwɑrd 

 

 بینافردی

 خودایستا برادرم را های بابایمدوست شب

 مثبت، )گذشته،
 +قطعیت(

 آوردند

ادات 

 موقعیتی

 واژهفعل متمم فاعل

  وجـــ  ـــه 

 ماندهباقی

 فرایند مادی  هدف عامل موقعیت تجربی

 

 یک مدتی که باران آمد، سیل شروع شد. .15

 بند

     

 فرانقش

e pɑre-yi Ø vɑru  bæ-m-

æ 

sæyl  rɑh-i bæ-

bo 

که  یک مدتی

 )محذوف(

 خودایستا باران

)گذشته، 
 مثبت(

 خودایستا سیل آمد

)گذشته، 
 مثبت(

 شروع شد

 

 

 بینافردی

ادات 

 موقعیتی

 واژهفعل فاعل واژهفعل فاعل ادات ربطی

  وجه  وجه 

 ماندهباقی ماندهباقی

 فرایند مادی عامل فرایند مادی هدف  موقعیت تجربی

 

 رفت.درخت گردوی بزرگ مثل پَرِ کاه روی سیل می .16

 بند

 
    

 فرانقش

deræx ɡerdu ɡordæ æyne pær-e 

kɑ 

du sæyl-

æ 

 æ-ʃo 

 خودایستا روی سیل مثل پر کاه درخت گردوی بزرگ

)گذشته، 
 استمراری،

 مثبت(

 رفتمی

 

 

 بینافردی

ادات  ادات موقعیتی فاعل

 موقعیتی

 
 واژهفعل

  وجــ  ـــه

 باقیمانده

 فرایند مادی موقعیت موقعیت عامل تجربی
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 برد.شان را میهایسیل گوسفندها و بره .17

شود، اما در این بند نشاندار های فرانقش تجربی ابتدا عامل و سپس هدف ذکر میمعموالً در بند

 این ترتیب متفاوت است.

 

 مان.بابایم آمد خانه .18

 بند

 
 فرانقش

bɑbɑ-m  bæ-m-æ kiyɑ-mu 

 خودایستا بابایم

)گذشته، مثبت، 
 قطعیت(

 مان)به( خانه آمد

 

 بینافردی

 ادات موقعیتی واژهفعل فاعل

  وجه

  ماندهباقی

 موقعیت فرایند مادی عامل تجربی

 

 های مسیر سیل خراب شد.خانه .19

 بند

                

 فرانقش

kiɑ-y-i rɑ sæyl  xærɑb bæ-b-o 

 خودایستا های مسیر سیلخانه

مثبت،  )گذشته،
 قطعیت(

 خراب شد

 

 بینافردی

  فاعل

 واژهفعل

 ماندهباقی وجه

 فرایند مادی  هدف تجربی

 

 بند

          

 فرانقش         

miʃun o væri-y-o-ʃun sæyl  ʃæv-æ 

 خودایستا سیل شانهایگوسفندها و بره

 استمراری )گذشته،
 مثبت(

 برد.می

 واژهفعل فاعل متمم بینافردی

  وجه 

 ماندهباقی

 فرایند مادی عامل هدف تجربی
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، زیرا در واقع عاملی اندهای مسیر سیل به عنوان هدف در نظر گرفته شدهدر این جمله خانه

ها شده است. در واقع صِرف اولین عنصربودن در )سیل( باعث وقوع چنین فرآیندی بر روی خانه

 جمله، مالکی برای عامل بودن نیست.
 

 مردم آب خوردن هم نداشتند. .20

 بند

   

 فرانقش       

mærdo u bæ-xær-d-æn-ʃun ǰu   næ-ʃundɑ 

 خودایستا هم آب خوردن مردم

 )گذشته، منفی(

 نداشتند

 

 بینافردی

 واژهفعل ادات متمم فاعل

  وجــ  ــه

 ماندهباقی

 بنیان، ملکیای ویژگیفرایند رابطه  مملوک مالک تجربی

 

 همه )مردم( ناراحت بودند که چکار کنند. .21

 

 کردند.ها از گرسنگی و تشنگی گریه میبچه .22

 بند

                              

 فرانقش

hæme qose-

dɑr 
 bud-

æn 
ʧe  kæræn-

dæ 

 خودایستا ناراحت همه

 )گذشته،
 مثبت(

چه  بودند

 )کاری(

 خودایستا

)گذشته، 
 مثبت(

 کنند

 

 بینافردی

 واژهفعل متمم واژهقعل متمم فاعل

  وجــ  ــه

 ماندهباقی

 ایفرایند رابطه ویژگی حامل  تجربی

 بنیان، تأکیدیویژگی

 فرایند مادی هدف

 بند

        

 فرانقش       

væʧiyion veʃe-ɡ-i o teʃe-ɡ-i 

de 

  æ-bormɑdæn-dæ. 

 خودایستا از گرسنگی و تشنگی هابچه

 )گذشته، استمراری
 مثبت(

 کردندگریه می

 

 بینافردی

 واژهفعل ادات فاعل

  وجــ  ــه

 ماندهباقی

 فرایند رفتاری دامنه رفتارگر تجربی
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 های دولت از تهران رسید.کمکروز  3که بعد از تا این .23

 بند

 فرانقش

tɑ nenke bæd e 3 ruz komæk-une 
dæwlæt 

terun de  bæ-ræs-
æ 

 
 

 بینافردی

 خودایستا از تهران های دولتکمک روز 3بعد از  کهتا این

 )گذشته،
 مثبت(

 رسید

 واژهفعل ادات فاعل ادات ادات

  وجــ  ــه 

 ماندهباقی

 فرایند مادی موقعیت هدف موقعیت موقعیت تجربی

 

 غذا و لباس به مردم دادند. .24

 بند

 

 فرانقش

nun o ræxt-e be mærdom-ʃun  dɑ 

 خودایستا به مردم غذا  و لباس

 )گذشته، مثبت(

 دادند

 

 بینافردی

 واژهفعل ادات فاعل

  وجــ  ــه

 ماندهباقی

 فرایند مادی  موقعیت هدف تجربی
 

 شدند.مردم خوشحال  .25

 بند

       

 فرانقش        

mærdo xoʃɑl  bæ-bod-ændæ 

 خودایستا خوشحال مردم

 مثبت( )گذشته،

 شدند

 

 بینافردی

 واژهفعل متمم فاعل

  وجــ  ــه

 ماندهباقی

 بنیان )تأکیدی(ای ویژگیفرایند رابطه ویژگی حامل تجربی
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 آورند.را به خوبی به یاد می ها و پیرمردها بعد از شصت سال آن روزپیرزن .26

 بند

        

 فرانقش

piremerd-un 

o pirejæn-

iyun 

bæde ʃæs 

sɑl 

u ruzæ xüb  virʃunæ. 

 

 

 بینافردی

پیرمردها و 

 هاپیرزن

 شصتبعد از 

 سال

 خودایستا خوب آن روز را

 مثبت( )حال،

به یاد 

 آورند.می

 واژهفعل ادات متمم ادات موقعیتی فاعل

  وجــ  ــه

 ماندهباقی

 فرایند ذهنی ادات پدیده موقعیت گرحس تجربی

 

و  ینافردیاز منظر دو فرانقش ب یبَرزُک یزبان راج یبندها یهاداده لیدر ادامه به تحل

الب در ق یو تجرب ینافردیب یهافرانقش کیها به تفکداده ی. درصد فراوانشودیپرداخته م یتجرب

 .شودیارائه م یلیو تحل یاسهیجدول و نمودار به صورت مقا

 

 تحلیل جمالت از منظر فرانقش بینافردی. 2-4

شده به زبان بند ارائه 35دهد که از میان تحلیل فرانقش بینافردی این جمالت نشان می

بند خبری هستند و یک بند دارای فعل امری و فاقد بند پرسشی است )نمودار  34، بَرزُکیرایجی 

های پرسشی این است که داستان روایی (. دلیل کاربرد پایین بندهای امری و عدم کاربرد بند(1)

 است. و به صورت گزارشی از یک واقعه
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 درصد فراوانی انواع بند در داستان زبان راجی (1)نمودار 

 

 5ساده،  ة( دارای فعل زمان گذشت%80بند ) 28بند این داستان،  35 هایفعلدر میان 

. هستند( دارای فعل زمان حال )استمراری( %6بند ) 2استمراری و  ة( دارای فعل گذشت%14بند )

( در این داستان به دلیل سبک روایی داستان از زمان گذشته %80گذشته ) هایفعلبسامد باالی 

 است. 

 
 در بندهای داستان هافعلدرصد فراوانی انواع  (2)نمودار 

 

جمله خبری

97%

جملة امری

3%
%0جملة پرسشی 

گذشتة ساده

80%

گذشته استمراری

14%

حال استمراری

6%



 مرضیه صناعتی های بینافردی و تجربی در متن روایی زبان راجی )رایجی( بَرزُکیفرانقش  126

 133 – 107شماره صفحات: ( 1399 / بهار و تابستان 1، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

کننده یعنی حتی اگر روایت ؛بند غایب بوده است 33در فاعل شده، بند بررسی 35از میان 

در جریان داستان )ماجراهای سیل( بوده است، داستان را به عنوان سوم شخص غایب از داستان 

بند داستان تنها  35اند. از میان مورد فاعل و گوینده یکسان بوده 2در تعریف کرده است و تنها 

  فعل دارای قطبیت مثبت هستند. 34دارای قطبیت منفی و  هافعلیکی از 

 ةدهندکمکی در بخش وجه نیز بسیار کم بود که نشان هایفعلهمچنین کاربرد تعداد 

توجه داشت که وجود افعال کمکی بودن داستان است. باید قطعیت و اطمینان راوی از حقیقت

 شود.مانند داشتن، خواستن و شدن در بخش وجه موجب کاهش میزان قطعیت در وجه می

 
 در بندها هافعلدرصد فراوانی قطبیت منفی و مثبت  (3)نمودار 

نشان  بَرزُکیها را در داستان شفاهی زبان رایجی تعداد انواع فاعل، زمان و نوع بند (3)جدول 

 دهد.می

 

 بَرزُکیفراوانی انواع فاعل، زمان و نوع بند در جمالت رایجی ( 3) جدول

 نوع بند زمان قطبیت فاعل 

فرانقش 

ده بینافردی
وین

گ
ده 

نون
ش

 

ب
غای

ت 
ثب

م
ی 

نف
م

ته 
ذش

گ
 

ال
ح

ده 
آین

ی 
بر

خ
ی 

سش
پر

 

ی
مر

ا
اد 

نه
یش

پ

 ی

بند  35

از 

 داستان

2 - 33 34 

1        

 33 2 - 34 - 1 - 

 

 

 

ت قطبیت مثب

97%

یقطبیت منف

3% 0%
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 تحلیل جمالت از منظر فرانقش تجربی. 3-4

 بَرزُکیزبان رایجی  ةجمل 35درصد فراوانی فرایندهای فرانقش تجربی را در  (3)نمودار 

شهر، فرایند  نیا شیسال پ 60 لیس ةدربار یدر داستان شفاهبند  35از مجموع  دهد.نشان می

 عبارت هافرایند ریفرایند است. درصد رخداد سا نیفعل( رخداد پربسامدتر 23) %66با  یماد

و  فعل(1) %3ی کالم ،فعل( 1) %3ی فعل(، رفتار 3) %8 یفعل(، ذهن 7) %20 یااز: رابطه است

 .%0 یوجودفرایند 

 
 درصد فراوانی فرایندهای فرانقش تجربی (3) نمودار

رسد صحبت به نظر می است.فرایند مادی  ةدهندبندها نشان در هافعلتعداد قابل توجهی از 

 (3) شود. نمودارسیل و پیامدهای چنین سیل ویرانگری با فرایندهای مادی بهتر بازگو می ةدربار

 د. ندهنشان می بَرزُکیبند زبان رایجی  35فراوانی فرایندهای تجربی را در  (4)جدول و 

 

 بَرزُکیفراوانی انواع فرایندهای فرانقش تجربی در جمالت رایجی  (4) جدول

 فرایند

 بندها 

 وجودی کالمی رفتاری ایرابطه ذهنی مادی

 شناسایی بنیانویژگی

  ملکی موقعیتی تأکیدی

0 

   

فراوانی 

 فرایندها

23 3 4 2 1 1 1 0 

 

فرآیند مادی

66%
فرآیند ذهنی

8%

فرآیند رابطه ای

20%

فرآیند رفتاری

3%

فرآیند کالمی

3%
فرآیند وجودی

0%
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دهد، این فرایندها در بنیان را نشان میای ویژگیفراوانی انواع فرایندهای رابطه (4)نمودار 

بند و  2در  %29بند، فرایند موقعیتی با  4در  %57بند مشاهده شدند که فرایند تأکیدی با  7

 تنها در یک بند وجود داشت. %14فرایند ملکی با 

 

 بنیانژگیای ویفراوانی انواع فرایندهای رابطه (4) نمودار

 

 گیرینتیجهبحث و . 5

. در ای استههای محلی و بومی در معرض خطر دارای اهمیت ویژها و گویشبررسی زبان

ها با یکی از ، این دادهبَرزُکیهای گویشی دادهاز این پژوهش عالوه بر ثبت و ضبط برخی 

ها دارای تر گویشبیشجایی که شناسی سنجیده شد. از آنهای مهم در دنیای علم زباننظریه

تر با این نظریه بررسی ای کاربرد دارند، کمفرم نوشتاری نیستند و به صورت گفتاری و محاوره

شوند، بنابراین شاید بتوان گفت یکی از امتیازات این پژوهش عالوه بر تمرکز بر موضوع می

سائل سبکی در م دیده شد کههلیدی است که طی آن  ةهای آن با نظریگویشی، بررسی داده

 های این نظریه قابل تبیین است.  بیان داستان گویشی با استفاده از فرانقش

یه شناسی واژگانی با تکشناختی است و سبکبکسهای ای یکی از روششناسی الیهسبک

های مطرح در این نوع حاضر بوده است، یکی از الیه پژوهشبر مقولة فعل که مورد تأمل 

بند از داستان شفاهی به زبان راجی  35های آماری که بر روی بررسی شناسی است. باسبک

 به دست آمد. انجام شد، نتایج زیر بَرزُک سیل  ةدربار

ر فرانقش بینافردی مفاهیمی چون ساختار وجهی )شامل فاعل و جزء خودایستا( و د

رانقش بینافردی این تحلیل ف .گرفتواژه، متمم و انواع ادات( مورد توجه قرار مانده )فعلباقی

تآکیدی

57%

موقعیتی

29%

ملکی

14%
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بند، خبری و یک  34، بَرزُکیشده به زبان رایجی بند ارائه 35دهد که از میان جمالت نشان می

ساده،  ة( دارای فعل زمان گذشت%80بند ) 28بند این داستان،  35بند امری است. در میان افعال 

ن حال )استمراری( است. ( دارای فعل زما%6بند ) 2استمراری و  ة( دارای فعل گذشت%14بند ) 5

( در این داستان به دلیل سبک روایی داستان از زمان گذشته %80گذشته ) هایفعلبسامد باالی 

 است. 

ای مورد ای، رفتاری، کالمی و رابطهدر فرانقش تجربی انواع فرایند مادی، ذهنی، رابطه 

در سال پیش این شهر،  60سیل  ةبند در داستان شفاهی دربار 35گرفت. از مجموع بررسی قرار 

 %8 یذهنفرایند فعل(،  7) %20 یارابطه فرایندفعل(  23) %66با  یفرایند ماد ،یفرانقش تجرب

را به خود  %0 یوجودفرایند و  فعل(1) %3ی کالمفرایند  ،فعل( 1) %3ی فعل(، فرایند رفتار 3)

 1فعل موقعیتی و  2فعل تأکیدی،  4بنیان، ای ویژگیفعل فرایند رابطه 7از میان  اختصاص داد.

های های این رویداد و پدیدهبنیان ملکی بود. توصیف سیل، ویرانیای ویژگیفعل فرایند رابطه

 ای باشد. تواند توجیهی برای بسامد باالی فرایند مادی و رابطهطبیعی مانند باران می

مند هلیدی این است که در متون گویشی و گرای نظامدستور نقشاز نقاط قوت  

( 40-39: 1978هلیدی ) ةکه به گفتهای شفاهی و روایی نیز قابل بررسی است. چنانداستان

مند نظام ةچون پیکرها و غیره را همتواند تمامی واحدهای یک زبان، بندها، جملهاین دستور می

مند ظامگرای نپژوهش حاضر نیز مشاهده شد با کمک دستور نقشها تعبیر و تفسیر کند. در نقش

های بومی را که معموالً دارای صورت ها و زبانهای رسمی، گویشتوان عالوه بر زبانهلیدی می

در پژوهش حاضر روایتی از داستان  ،ای هستند، نیز بررسی کرد. بدین لحاظگفتاری و محاوره

 بَرزُکیاز زبان راجی  بند 35تحلیل مورد بررسی قرار گرفت.  بَرزُکسال پیش شهر  60وقوع سیل 

  های مطرح شده در ابتدای مقاله ارائه کرد:هایی برای پرسشپاسخ

مورد فاعل و  2بند غایب بوده است و در  33در فاعل شده، بند بررسی 35از میان  -

دارای  هااز فعلشده داستان سیل یکی اند. از میان بندهای بررسیگوینده یکسان بوده

 فعل دارای قطبیت مثبت هستند. 34قطبیت منفی و 

فعل( رخداد  23) %66با  یفرایند مادنشان داد که  بَرزُکیبند از زبان راجی  35بررسی  -

 7) %20 یاعبارتند از رابطه هافرایند ریفرایند است. درصد رخداد سا نیپربسامدتر
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 یوجودفرایند و  فعل(1) %3ی کالم ،فعل( 1) %3ی فعل(، رفتار 3) %8 یفعل(، ذهن

0%.  

فرانقش بینافردی )و نقش فاعل و  ،توان دریافتآمده میدستطور که از نتایج بههمان

های بومی نیز برای تعامل با دیگران، های معیار، بلکه در گونهخودایستا در آن( نه تنها در زبان

ایرین، بیان دیدگاه شخصی خود و درک یا برقراری و حفظ ارتباط، تحت تأثیر قراردادن رفتار س

یی گووگفت تمامدر ترین هدفِ تعامل عمدههای دیگران بسیار حائز اهمیت است. تغییر دیدگاه

 مخاطب بود. وکردن بین گوینده دادن و دریافتها از نظر گذشت ارائهکه در بخش تحلیل داده

ده گو در مورد تجربیات گوینوی گفتاز منظر فرانقش تجربی نیز در کل داستان از زبان برا

ها و عناصر مرتبط توصیف شدند. همچنین در این و رویدادها، حالت است از جهان استفاده شده

بسامد باالتر سه  ،آمدهدسترود مهم است و بنا بر نتایج بهفرانقش نوع فرایندی که به کار می

 (نسبت به سه فرایند فرعی )رفتاری، کالمی و وجودی )ای و ذهنیمادی، رابطه(فرایند اصلی 

ر گو از سوی دیگودهنده نوع نگرش و تجربیات گوینده از یک سو و موضوع و محتوای گفتنشان

نقشی تاکنون در چندین زبان دنیا محک زده شده و -های معناییاست. رویکرد هلیدی با تحلیل

 هایها و زبانهای این نظریه را به گویشهیافتتوان رمی که در این پژوهش نیز نشان داده شد

 کارایی نظریه بررسی . به این ترتیبنیز تعمیم داد ،رسمی هستندمحلی که معموالً گفتاری و غیر

 شد. 
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صص. ، (20) .سخن سمتمند هلیدی و مقایسه آن با متون همسان غیردرسی. گرای نظامنقش
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Abstract 
This study aims to analyze the clauses of Barzoki language from the 

perspective of two metafunctions (interpersonal and experimental) and the 

intention is to measure the semantic analysis of Halliday’s Systemic 

Functional Grammar of this kind of language, which, like many local dialects 

or languages, has only a spoken and conversational form. For this purpose, 

according to the Interpersonal meta-functional analysis, the subject, finite 

elements, and the type of clauses and based on the experiential metafunction, 

the frequency, and type of processes of Raji Barzaki are examined.  Barzoki 

Rayeji (Raji) is one of the endangered Iranian languages which is spoken in 

Barzok (a city that is 50 Km far from Kashan).  This study is descriptive-

analytic. The data were obtained from the interview with a female native 

speaker 83-year-old and 2 male native speakers 82 and 64-year-old From 

Barzok city. By studying 35 clauses of the oral narrative on the subject of the 

flood of 60 years ago in Barzok, the results indicate that the material process 

with 66% (23 verbs) is the most frequent event in the experiential 

metafunction. The occurrence of other processes is relational process 20% (7 

verbs), mental process 8% (3 verbs), behavioral process 3% (1 verb), verbal 

process 3% (1 verb), and existential process 0%. Interpersonal meta-

functional analysis of these clauses show that among the 35 clauses, 34 clauses 

are declarative and 1 clause is imperative; the subject is absent in 33 clauses 

and only in two clause subject and speaker are the same. Also in 35 verbs of 

the clauses, 33 verbs have the past tense (28 verbs with simple past tense and 

5 verbs with a past continuous verb) and 2 verbs with the present tense. 
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