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 مقدمه

با وقوع انقالب و افزايش نقش زنان و اهميت 
 نويسنده زنان تعداد هاي آنان، هم بر دادن به ارزش

افزوده شد و هم بر آفرينش آثار داستاني خالّق و 
آگاهي  اي است كه هنرمندانة ايشان؛ و اين نكته

جنسيتي  مناسبات و زنان مسائل جامعة زنان را از
ويژه همزمان با ورود  اين ويژگي، به. دهد نشان مي

غربي، ) فمنيسم(محورانة  هاي زن برخي از انديشه
 نويسندگاني كه آثار يابد؛ چنان تقويت و رشد مي

 اين پور، رواني منيرو پور و پارسي شهرنوش چون
 بر  افزون. دهد مي نشان خوبي به را ها دگرگوني

 سيمين انقالب از  پس كارهاي سةدر مقاي، اين
 گفتماني تغييرات وي، پيشين كارهاي با دانشور

كرد؛ براي نمونه،  خواهيم درك بهتر را زنان ادبي
آميز زنان به وضع موجود در  جمالت اعتراض

 كنيزوو  ها يادريسخانه ، سووشونآثاري چون 
، كنيم ي عادت ميها كمتر از كاربرد آن در رمان

  .است پرنده منو  بودي ليلي  انگار گفته
در اين پژوهش، » سير تحول زبان«مقصود از 

رويكرد تاريخي به تحول واژگاني زبان نيست؛ 
بلكه تغييري است كه در ساختار و محتواي آثار 

نظر صورت و محتوا رخ داده  داستاني زنان از
 تعريفي كه از زبان در اين پژوهش مطمح. است

شناسي  نشانه نظر نگارنده است، رويكردي 
ها  كاربردي است كه زبان را مانند نظامي از نشانه

بيند و انسان آن را در ارتباطات بينافردي و  مي
انسان در پي يافتن . گيرد كار مي  اجتماعي به

پاية آن بتواند متن را در  طرحي است كه بر
سطوح مختلف واژگاني، معنايي و منظورشناختي 

  )4: 1390سجودي، ( .بررسي و تحليل كند
زبان از انديشه . پس عنصر مهم، زبان است

جدا نيست؛ تا نگرش تغيير نكند، زبان نيز تغيير 
رو، منظور از تحول زبان، تغيير  اين كند؛ از نمي

زبان، . شيوة تفكر و زبان از گذشته تا حال است
دهندة  امري ثانوي است؛ زبان شاخصه و نشان

شده   اين پژوهش، كوشش در. تغيير نگرش است
مايكل «شيوة تحول زبان زنان بر پاية روش 

وجوه «تحول . شود بررسي و تحليل  1»هليدي
زنان كه بر مبناي تحول نگرش و انديشه » زبان

وجوه . است، درخور نگاه ويژه و بررسي است
پردازي و  زبان شامل سه سطحِ واژگاني، عبارت

اين موارد . است) وجه فعل(هاي فعل  ويژگي
دة تغيير در نگرش و به تناسب آن تغيير دهن نشان

  .و تحول در زبان زنان از آغاز تا امروز است
  

  روش تحقيق

در بررسي فرايند افعال و وجه در آثار داستاني 
براي . گيري استفاده شده است زنان، از روش نمونه

بررسي تحول فرايند افعال و وجه فعل، به دليل 
از روش كاربرد بسيار آن در آثار داستاني، 

گيري تصادفي كرجسي و مورگان استفاده  نمونه
  .شده است
هاي آثار  كار چنين است كه تمام بند  روش

  دست  به  بند 9786تعداد . برگزيده، شمرده شد
 در 10000آمد؛ كه با احتساب پنج درصد خطا، 

بر مبناي جدول كرجسي و مورگان . گرفته شد نظر
. آماري است بند نمونة 400بند،  10000به ازاي 

                                                 
1. Michael Halliday 
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بند، يك بند انتخاب شد؛  25پس، به ازاي هر 
  .بندي گشت سپس افعال، استخراج و دسته

هاي تحقيق براساس آمار توصيفي، تجزيه  داده
براي وجه و فرايند افعال نيز كه . و تحليل شدند

بيانگر سير تحول زبان است، فراواني و درصد، 
. هاي جداگانه ارائه شد محاسبه و در جدول

اي براي اين دو  همچنين نمودار توصيفي ميله
كه تفاوت ميان  آنجا از. عملكرد ترسيم گشت

هريك از متغيرهاي فرايند افعال و وجه در ده 
داستان مورد مطالعه، نمود دارد، براي رد يا پذيرش 

  .فرضية سوم، نياز به انجام آمار استنباطي نيست
نويسان  آثار داستان پژوهش، اين آماري جامعه

اعم (زن ايراني است كه از اين ميان تعداد ده مورد 
ترتيب  انتخاب و به) از رمان و مجموعه داستان

 سووشونسال نشر، تحليل شده است؛ كه شاملِ 
، )1352ترقّي، ( خواب زمستاني، )1348دانشور، (

 كنيزو، )1355پور،  پارسي( زنان بدون مردان
عليزاده، ( ها يادريسنة خا، )1367پور،  رواني(

، )1379شاملو، ( بودي ليلي انگار گفته، )1370
وفي، ( پرندة من، )1381ارسطويي، ( آفتاب مهتاب

از شيطان ، )1383پيرزاد، ( كنيم عادت مي، )1381

  .است) 1385آقايي، ( آموخت و سوزاند
آثار برگزيده در اين پژوهش، براساس 

ن اشاره معيارهايي بوده است كه در زير به آ
  :شود مي

كه هدف از پژوهش حاضر  آنجا از )الف

» تحليل سير تحول زبان در آثار داستاني زنان«
است، نگارنده كوشش كرده است از نخستين آثار 

 سووشونداستاني زنان كه به باور همگان رمان 

سيمين دانشور است تا به امروز آثار مختلفي 
داستاني انتخاب كند تا سير تحول زبان در آثار 

  .تر بررسي و تحليل شود زنان، بهتر و آشكار
ترين  نويسندگان اين آثار از برجسته )ب

نويس زن ايراني هستند كه هر  نويسندگان داستان
نظر نوآوري و تحولي كه در قبال جايگاه زن  كدام از

  .روند شمار مي اند، صاحب سبك به در ادبيات داشته
وري ادبي، نظر نقد و دا آثار برگزيده از )ج

  .اند باالترين رتبه را در ميان آثار داستاني زنان داشته
 كدام از اين آثار درخور تعداد چاپ هر )د

  .توجه است
هاي  يك از اين آثار در جشنواره هر )هـ

  .اند مختلف ادبيات داستاني، برندة جايزه شده
شده   آثار برگزيده از نخستين رمان نوشته )ز

ترتيب  ، به1384تا سال ) سووشون(به همت زنان 
  .سير انتشار انتخاب شده است

  

  چارچوب نظري

شناسي امروز به اين بحث  غالب زبان 1پاردايم
شناسي  شود كه در تحليل زبان خالصه مي

هاي صوري و  بر جنبه  هاي ادبي، افزون متن
واژگاني، عوامل گوناگون فرهنگي، اجتماعي و 

بافت بر اطالعات   عالوه. سياسي نقش دارند
تر و  غيرزباني، اطالعاتي از سطوح باالتر، انتزاعي

تر بافت تاريخي، روابط قدرت، ايدئولوژي  عمده
ها و روابط بافت  بيني، ساخت و گاه جهان

بخشي به زبان  اجتماعي و فرهنگي در شكل
  )48: 1378دبيرمقدم، ( .مؤثرند

                                                 
1. Paradigm 



  63   .....گراي هليدي در ده رمان از ده دستور نقشمطالعه 

  

 

دليل ماهيت زنده و پوياي خود در   زبان به
ي فرهنگي، اجتماعي و ها جريان دگرگوني
هاي خاصي در  يابد و ويژگي سياسي، تحول مي

شود كه در تحليل  ساختار و محتواي آن وارد مي
شناسي  محققان زبان. بايد به آنها توجه داشت

  بودن  دليل بيرون  گرا، اين بخش از متن را به نقش
  .نامند مي 1»بافت«از ساختار صوري متن، 

داريم  جهان برميبافت، تصويري است كه از 
شود و وقتي قرار است اين  و ملكة ذهن ما مي

مفهوم به متن يا مفاهيم زباني تبديل شود، 
آيد كه بحث  صحبت از فرانقش به ميان مي

چرايي استفاده از (شناسي و منظورشناسي  معني
اين رويكرد . شود مطرح مي) ها اين ويژگي

گويد؛ هر جمله به يك متن متعلق است، حتي  مي
اگر ساده باشد و همزمان سه الية معنايي با 

دربارة چه چيزي (ها  محتواي گزاره: خودش دارد
؛ در بيان اين محتوا چگونه )كند؟ صحبت مي

شود؟ و سوم اينكه، اين جمله  تعامل برقرار مي
گيري متن كمك  يعني سازندة متن، چقدر به شكل

عبارت ديگر، جمله را در قالب يك   كند؟ به مي
  .كنند ررسي ميمتن ب

شناسي  مبناي نظري پژوهش حاضر، رويكرد زبان
مايكل هليدي است كه رويكردي گفتماني به زبان 

توان پيشگام  رويكرد وي به متن را مي. است
جمله  توان از شناسي متن دانست و او را مي زبان

شناساني دانست كه كوشيد از سطح  نخستين زبان
به مفهوم متن،  جمله و مطالعات نحوي فراتر رود و

شده  گيري زبان متن و بافت متن و عوامل داخل شكل

                                                 
1. Context 

  )96: 1390سجودي، ( .در آن بپردازد

اجتماعي  نهادي زبان كه است اين بر هليدي
 .رود شمار مي  و بخشي از نظام اجتماعي به

 از متأثر مند نظام طور به گويشوران هاي انتخاب
 است و هر جامعه ـ فرهنگي اجتماعي ساختار

 هاي نقش روساخت تجلّي بين اي نزديك رابطه
 .دارد وجود ـ فرهنگي اجتماعي و چارچوب زباني

)Haliday, 1978: 39(  

هليدي باور دارد كه ساختار زبان، ارتباط 
وي مطالعة . متقابل و تنگاتنگي با كاربرد آن دارد

داند و  زبان را نوعي مطالعة فرايند ارتباط مي
هاي زبان و  روساختي نقشمعتقد است بين تجلي 

اي متقابل  چارچوب اجتماعي و فرهنگي رابطه
 رويكردي ـ كه اين رويكرد در. وجود دارد

 ابزاري مانند زبان ـ است زبان مطالعه به گرا نقش
 افراد ميان ارتباط برقراري و معني انتقال براي

 نهادي شود؛ همچنين زبان مي پنداشته جامعه
شمار  اجتماعي بهاجتماعي و بخشي از نظام 

  )39: 1978هليدي، ( .رود  مي
  

 گراي هليدي نظرية نقش

  گري در زبان و نمود واقعيت انتخاب. 1

بر انتخاب   گراي خود را مبتني هليدي دستور نقش
در اين نظريه، . داند بر محور جانشيني مي  و متكي

مسئله اين است كه هر انتخاب خاص، نوع 
كند؛ و  اب ميپردازي را ايج خاصي از عبارت

در اين . زبان، نظامي براي ساختن معني است
  همين  به. نظريه، زبان مانند انتخاب مطرح است

 ها، واقعيت از بسياري دليل، به باور هليدي
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نظام معنايي كه به . است زبان پرداختة و ساخته
معني كل نظام معنايي زبان است با دستور و 

اقالم دستوري ها،  واژگان و در قالبِ اسامي، فعل
  .شود و حروف اضافه، رمزگذاري مي

هايي كه برونداد  در دستور هليدي به ساخت
شبكه هستند نظر داريم؛ يعني به مجموعه 

هايي توجه داريم كه در نظام معنايي باهم  انتخاب
اند؛ براي نمونه در آثار داستاني زنان، در  مرتبط

ت اي كه نويسنده در متن داستان رواي جهان زنانه
هاي زن،  هايي مانند شخصيت كند، انتخاب مي

ديدگاه زنانه، فضاي زنانه، كاربرد توصيفات، 
تركيبات و واژگان متعلق به حوزة زنان و مواردي 

سازد كه بر روايت زنانة  دست، كلّيتي را مي ازاين
گذارد؛ يعني در شبكه يا نظام روايي،  اثر صحه مي
  .رندها باهم ارتباط معنايي دا اين گزينش

عناصر برگزيده در ارتباط با نظام زباني 
ها در اين نظام  تحليل. شود بررسي و تحليل مي

هليدي به پيروي از . گيرد صورت مي» بند«بر پاية 
اي براي  گانه هاي سه بوهلر بر مبناي بندها، نقش

رويكرد تحليلي نيز به اين . گيرد زبان درنظر مي
هاي زباني و نوع  شرح است كه نقش

ها، توصيف  پردازي براي القاي نقش ارتعب
ها،  ها و گروه ترتيب متفاوت ارائة واژه. شود مي

براي بررسي انواع . كند معاني گوناگوني را القا مي
شود؛ يعني معناهاي  استفاده مي» بند«معنا از 

هر بند، . شود متفاوت در يك بند بررسي مي
پيكربندي سه نوع معناست كه عبارتند از معناي 

وقتي . 3و معناي متني 2، معناي بينافردي1جربيت

                                                 
1. Experiential meaning 
2. interpersonal meaning 
3. textual meaning 

كنيم و در  معنا را در چارچوب متن بررسي مي
شود،  بررسي معنا به مرتبة باالتر از بند توجه مي

شويم كه آن را  به معناي چهارمي نيازمند مي
  .ناميم مي 4معناي منطقي

هاي معنايي  هاي معنايي را مؤلفه هليدي اين اليه
كند كه اين  و خاطرنشان مي نامد مند مي نقش
  .نامند مي 6، فرانقش5مند ها را در نظرية نظام مؤلفه

هاي  ها، سه نوع ساختار، مجموعه در فرانقش
  .سازند مستقل انتخاب معنا را مي

، معناي تجربي را 7ساختار گذرايي يا تعدي. 1
  .دهد نشان مي

، معناي بينافردي را شكل 8ساختار وجه. 2
  .دهد مي

، معناي متني را شكل 9ر مبتداييساختا. 3
اين سه ساختار در مجموع دستور يك . دهد مي

  )Halliday, 1985:158( .دهند زبان را شكل مي
  

  هاي ذاتي زبان فرانقش. 2

هاي اجتماعي  هليدي با باورمندي به اينكه واقعيت
شوند ناظر بر دو جنبة  كه در زبان رمزگذاري مي

: 1389 ساساني،(بنيادين، انديشيدن و كنش است 

  .و سه فرانقش براي زبان در نظر دارد )48
  10انديشگاني فرانقش) الف

انديشگاني، اولين نقش زبان است كه براي فرانقش 
 تجربة اين نقش، بيانگر. رود كار مي بيان محتوا به

و  دروني دنياي همچنين و خارج جهان از متكلّم

                                                 
4. logical meaning 
5. systemic theory 
6. meta function 
7. Transitivity Structure 
8. mood structure 
9. theme structure 
10. ideational 
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 انسان به كه است نقشي. است شخص هاي انديشه
 اجتماعي و تجارب فردي دهد مي فرهنگي امكان

به كمك اين  .كند رمزگذاري آن قالب در را خود
نقش است كه گوينده يا نويسنده به تجربياتش از 

  .بخشد هاي جهان واقعي تجسم مي پديده
مثابة  بند به«هليدي از اين فرانقش با عبارت 

 :Halliday, 1985( .كند ياد مي» نمود واقعيت

 هاي پديده بازگوكنندة فرانقش اين در زبان )101
 ها، كنش موجودات، اشيا، رويدادها، محيطي مانند

 ، ديگرـ سخني به وـ روابط حاالت، كيفيات،
 و ها براي واقعيت پيشتر كه است چيزهايي
 هليدي، باور به. اند شده رمزگذاري ها گزارش

 شخص به تجربة انديشگاني نقش ايفاي در زبان
. )Ibid, 1978: 112(بخشد  مي سازمان و نظم نيز

همچنين فرانقش انديشگاني، بيانگر جنبة تفسيري 
زبان از تجربة انسان است و كاركرد بازنمايي دارد 

؛ يعني در بررسي و تحليل )49: 1389ساساني، (
اين نقش در زبان بايد به تجربيات فردي انسان از 

  ).65: 1387سلطاني، (جهان خارج نظر داشت 
ديدگاه هليدي فرض بر اين است كه در 

الگوهاي تجربه در قالب فرايندها و از طريق 
 بر. شود فرانقش انديشگاني در زبان بازنمايي مي

توان از طريق بررسي انواع  اين اساس مي
فرايندهاي موجود در افعال و تعيين بسامد وقوع 
آنها در داستان، از تجارب، تفكرات و دنياي 

امكان و قابليت دستوري . شد درون نويسنده آگاه
براي بازنمايي تجربه در زبان، از طريق نظام 
گذرايي، مكانيسم بيان فرانقش انديشگاني و 

هايي كه در  نقش. پذير است تجربي در زبان امكان

  :شود، مانند اين فرانقش بررسي مي
شده، يا اتفاقي كه   ؛ كاري كه انجام1فرايند. 1

معمول، در قالب  طور بهفرايندها . رخ داده است
  .شوند هاي فعلي بازنمايي مي گروه
كننده يا مشارك؛ عناصري هستند  شركت. 2

مشاركين، بيشتر . اند آفرين كه در انجام فرايند نقش
  .شوند هاي اسمي بازنمايي مي در قالب گروه

اي؛ عناصري هستند كه  عناصر حاشيه. 3
عات اطال. دهند اطالعات بيشتري دربارة فرايند مي

مربوط به زمان و مكان، مكان و ابزارِ وقوع فرايند 
. شود اي در بند مطرح مي با اين عناصرِ حاشيه

هاي قيدي  اي، بيشتر در قالب گروه عناصر حاشيه
مكان، زاوية ديد، چگونگي، . شود بازنمايي مي

تداوم، اهميت موضوع، نقش، همراهي، احتمال و 
  .اي هستند علت از عناصر حاشيه

 با اعمال، ما روزانه تجربه از اريبسي
 و گيرد شكل مي ما تصورات و تفكرات رويدادها،

 بر را مهم نقش اين زبان نظام .شود مي تعريف
 را جهان اقدامات گوناگون و اعمال كه دارد عهده

 شايستگي زبان كه معني بدين. كند منعكس
. دارد را ما و تفكرات گفتار اعمال، بازنمايي

 مند به نظام گراي نقش دستور در را هليدي، زبان
 انديشگاني و در زير آن به فرانقش فرانقش

 در تجربي فرانقش بنابراين كند؛ مي تجربي، محول
 متون در تجربه الگوهاي بيان گرا با دستور نقش

  .دارد برعهده را نقش زبان نوشتاري، و گفتاري
 پاره پاره و پراكنده شكل به هستي از انسان تجربه

در . دارد نام »تقطيع« مرحله اين .گيرد مي صورت

                                                 
1. Process 
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 زباني، هاي نشانه قالب در )ها تجربه( مرحلة بعد،
  )Leech & Short, 1981: 8( .شود كدگذاري مي

 الگوهاي گرايي، نقش چارچوب در كه آنجا از
 فرانقش طريق فرايندها از و افعال قالب در تجربه
 و فعل انواع بررسي با شود، مي پذير امكان تجربي
 داستان، در آنها وقوع فرايندها، بسامد تعيين

 درون دنياي و تفكرات تجارب، از توان مي
 شاخص و نشانگر اين فرانقش،. شد آگاه نويسنده

 شمار به روايت گفتمان در سبك براي مهمي
. نهد مي اعتبار سبك مفهوم چراكه بر رود؛ مي

 هاي گزينه ميان از  اي گزينه و انتخاب يك سبك،
 در. دارد زبان وجود نظام است كه در ديگر بالقوه
 هايي انگيزه بر زبان نظام در گزينه انتخاب واقع،

 مجموعه و دارد نويسنده و گوينده مبتني است كه
گونة  به كه ساخت خواهد را متوني ها، گزينش اين

 .ودـش يـم رـتفسي و دهيـازمانـس ي،ـاوتـمتف 
)Simpson, 2004: 22(  

انديشگاني  فرانقش بيان گذرايي، مكانيسم نظام
 كه اينجاست كليدي نكتة. و تجربي در زبان است

. دهد مي دست  به را مندي نظام گزينش گذرايي،
 نويسنده و گوينده هاي انگيزه براساس كه گزينشي

 از است؛ گرفته صورت زبان، نظام امكانات ميان از
 شناختي روش ابزار گذرايي، نظام و الگو رو؛ اين
و  متون؛ بررسي در اعتنايي است كه درخور و مهم

 .است مطرح متون، شناسي سبك در طور خاص به
)Ibid:26 (گذرايي، نظام متني براساس اگر حال 

 اساسي معنايي هاي همسازه شود، و تحليل تجزيه
 متن كل معنايي هاي آن همسازه دنبال به و جمله

  .شود مي شناسايي
ها در  به اين نوع نقش زباني، انتخابگري  توجه با

زبان افراد مختلف، متفاوت است؛ يعني در هر متني 
يا هر اثر ادبي با ذهنيات و تجربيات خاص نويسنده 

رو هستيم كه متفاوت از ديگران  از جهان خارج روبه
با رويكرد . است و در تحليل بايد به آنها نظر داشت

توان هر  استاني، ميبه اين ويژگي، در تحليل آثار د
اثر را جهاني دانست كه حاصل تجربيات، ذهنيات و 

  .تفكر نويسندة آن اثر است
مجموعه كه است باور اين  هليدي بر

توان  هاي جهان درون و بيرون انسان را مي تجربه
  :ند ازادر شش نوع فرايند خالصه كرد كه عبارت

  فرايند مادي) 1

كه   شود و كسي ، عملي انجام مي1در فرايند مادي
هر . شود ناميده مي» كُنشگر«دهد،  عمل را انجام مي

برخي فرايندها، . فرايند يك كنشگر دارد
كنشگر هميشه در . كنندة ديگري نيز دارد شركت

هدف، در جمالت مجهول . جايگاه فاعل قرار ندارد
اين بحث هليدي، همان . گيرد جاي فاعل قرار مي  به

تي به مفهوم گذرا و چيزي است كه در دستور سنّ
  .رود كار مي ناگذر يا متعدي و الزم به

فرايند مادي بر اعمال فيزيكي از نوع انجام كاري 
اتفاق افتادن، ساختن، . اي داللت دارد يا رخداد واقعه

  .دست هستند  اين از... خلق كردن، نوشتن، رفتن و
  فرايند ذهني) 2

. كردني است مربوط به افعال حس 2فرايند ذهني
داشتن،   كردن، دوست افعالِ مصادري چون فكر

جزء اين فرايند ... كردن، خواستن، ديدن و تصور
اجبار   گونه فرايند، به در اين. آيد شمار مي  به

ـ  واكنشي(شود؛ بلكه چيزي  كاري انجام نمي

                                                 
1. material processes 
2. mental process 
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آقا ( .افتد در جهان درون ذهن اتفاق مي) انفعالي
  )247: 1390و ديگران، زاده  گل
  اي فرايند رابطه) 3

اي بين دو مفهوم برقرار  در اين نوع فرايند، رابطه
به دو دستة اسنادي و  1اي فرايند رابطه. شود مي

ها در فرايند  كننده شركت. شود هويتي تقسيم مي
اي اسنادي، حامل يا دارندة يك صفت يا  رابطه

اي هويتي، يك  در فرايند رابطه. اسناد هستند
 طور به. دهد مدخل، مدخل ديگر را توضيح مي

كلي اين فرايند، به توصيف يا شناسايي مربوط 
ال ربطي همانند بودن، اين فرايند با افع. شود مي

  .شود بيان مي... رسيدن و نظر شدن، به
  فرايند رفتاري) 4

در فاصلة ميان فرايند ذهني و  2فرايند رفتاري
مادي قرار دارد و مربوط به فرايندهاي 

شناختي فيزيكي است؛ براي نمونه، در مقابل  روان
فرايند ذهني ديدن، فرايند رفتاري نگاه كردن را 

داد يا در مقابل فرايند ذهني شنيدن، توان قرار  مي
افعالِ . فرايند رفتاري گوش دادن وجود دارد

كردن   زدن، سرفه  كردن، زل مصادري مانند تماشا
  .گيرند در شمار اين فرايندها قرار مي... و
  فرايند بياني) 5

نيز در ميانة فرايند ذهني و مادي قرار  3فرايند بياني
يكي . كننده است شركتاين فرايند داراي دو . دارد

؛ ديگري )گوينده(گويد  كه مطلبي را مي  كسي
افعالي مثل گفتن، . كننده است  كسي كه دريافت

  .از اين نوع فرايند است... كردن، پرسيدن و  اعالم

                                                 
1. Relational process 
2. Behavioral process 
3. Verbal process 

  فرايند وجودي) 6

شدن چيزي  اين نوع فرايند، وجود چيزي يا واقع
، ميان فرايند 4فرايند وجودي. دهد را نشان مي

افعالي مانند . اي و فرايند مادي قرار دارد رابطه
 اين از... ماندن و  شدن، باقي داشتن، ظاهر وجود

  .دست فرايند است 
اي فرايندهاي  فرايندهاي مادي، ذهني و رابطه

اند و فرايندهاي رفتاري، بياني و وجودي  اصلي
نيز فرعي هستند و هركدام در ميانة دو فرايند 

  )Halliday, 1985: 138( .گيرند اصلي قرار مي

  فردي ميان/ بينافردي فرانقش) ب

 بين متكلّم و روابط حاكم ناظر بر فرانقش، اين
 درجة و ميزان آشنايي مخاطبان، /مخاطب

 .است دست  اين از عواملي و آنان صميميت
 در مفهوم زبان مشاركتي نقش فردي، ميان فرانقش

 آن، كمك به كه است عاملي است و كاري انجام
 ضمن يابد و مي حضور موقعيتي بافت در شخص

 رفتار نگرش و تواند مي خود، هاي ديدگاه بيان
  .سازد متأثر را ديگران

هاي  موقعيت به  مربوط  نقشي روابط نيز
 پاسخگويي، پرسشگري، مانند ارتباطي مختلف 

نظاير آن را رقم  و ترديدورزي رساني، اطالع
  )112: همان( .زند مي

عوامل غيرزباني  تأثيردر نقش بينافردي توجه به 
اي  ت ويژه، اهمي...ه قدرت، فرهنگ، اجتماع وازجمل

در اين فرانقش، گوينده از زبان مانند ابزاري . دارد
ها، همچنين  ها، ارزيابي ها، نگرش براي گفت حرف

اش  پردازد كه ميان خود و شنونده اي مي بيان رابطه

                                                 
4. Existential process 
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  )65: 1387 سلطاني،( .سازد بنا مي
 تعامل براي زبان از فرانقش، اين چهارچوب در

 تأثير آنها، با رابطه و حفظ افراد، برقراري ديگر با
 هاي شخصي ديدگاه بيان سايرين، رفتار گذاشتن بر

 استفاده ديگران هاي ديدگاه تغيير يا درك و خود
 كه است فاعل فرانقش، اين اين در. كنيم مي

 معني نوع، اين در كه آنجا از. دارد اهميت
 است توجه  مورد هاي آنها نگرش و ها كننده شركت
  .است مفهوم سخن تجلي بينافردي، معناي

براي تبادل . ارتباط زباني، امري دوسويه است
دليل در هر   همين  شود؛ به معنا از زبان استفاده مي

مد نظر قرار تواند  ارتباط اهدافي به شرح زير مي
  :گيرد

گذاشتن بر  تأثيرـ براي جلب توجه ديگران يا 
  .آنها

رساني به مخاطباني كه از آنها  ـ براي اطالعاتي
  .خبر است بي

  .ها و عقايد خودمان ـ براي توضيح ديدگاه
  .ـ براي گرفتن اطالعات از ديگران

رساني،  از نظر هليدي در هر ارتباط چهار نقشِ اطالع
خدمات خواستن دادن و   اطالعات خواستن، خدمات

  )Halliday, 1985: 96( .وجود دارد

ها در ساختار وجه با سه  هريك از اين رابطه
دسته ساخت دستوري خبري، پرسشي و بند 

تجلي هريك از آنها در زبان با . امري منطبق است
رساني  يكديگر متفاوت است؛ براي مثال، اطالع

شود و گرفتن اطالعات  با جمالت خبري بيان مي
  .ت سؤاليبا جمال

  متني فرانقش )ج

با اين . متن، واحد معنا و زمينة انتقال معناست
شرح كه منظور از معني، درست برابر كاربرد 

: 1389ساساني، ( .است آن هم كاربردي اجتماعي

فرانقش متني، بيانگر رابطة بافتي زبان و بافت  )49
موقعيت غيركالمي است؛ به اين معني كه بايد 

 را از متعدد هاي كل از جملهمتون منسجمِ متش
دهيم؛ كه به  تميز ها جمله از نامرتبط هاي زنجيره

فرانقش متني، . شود مي دليل عناصر متني فراهم
دهندة دو فرانقش انديشگاني و بينافردي  ارتباط
  )Halliday, 1978: 113( .است

. شود فرانقش متني، به ساخت متن مربوط مي
ت ميزبان، اهگانه  هاي سه اين بخش از نقش

هاي ديگر دارد؛ زيرا در  بيشتري در مقابل فرانقش
اين نقش، نويسنده در تفسير تجربه و به 
اجراگذاشتن روابط بينافردي كوشش بسيار 

 فرانقش، اين ما در )49: 1389ساساني، ( .كند مي
اي  گونه به ميپرداز مي ها پيام سازماندهي شيوه  به
 وسيع بافت و دخو بعدي و پيشين هاي پيام با كه

 بندي سازمان. باشد داشته سازگاري با آنها مرتبط
  .شود مي مربوط كالم شيوه به پيام زباني

  سير تحول فرايند افعال. 3

ترين تحوالت زباني در آثار داستاني  يكي از مهم
دليل،   همين  به. زنان، سير تحول فرايند افعال است

آثار داستاني براي بررسي سير تحول فرايند افعال در 
برگزيده، تعداد چهارصد بند از متون يادشده بر پاية 

  .گيري تصادفي گزينش شده است روش نمونه
ها  نخست تمام افعال موجود در داستان
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رفته در  كار  استخراج شد؛ سپس فرايندهاي به
بندي  هريك مشخص و انواع آنها براساس تقسيم

ع درصد و بسامد وقو. بندي شدند هليدي گروه
هاي برگزيده و تفاوت  انواع فرايندها در داستان

  كارگيري آنها در هر يك از اين آثار، شاخصي  به

 

براي بررسي سير تحول زبان در آثار داستاني زنان 
   .درنظر گرفته شد

هاي زير، نتايج اين بررسي به تفكيك  در جدول
تعداد و درصد هر فرايند در هر داستان ديده 

  .شود مي

  
  

   

  تعداد و درصد فرايندها در آثار داستاني زنان. 1جدول 

 وجودي بياني رفتاري اي رابطه ذهني مادي  استاند

 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 180 22,5 230 28,75 140 17,5 80 10 110 13,75 60 7,5 

2 40 11,36 60 17,04 120 34,09 42 11,93 40 11,36 50 14,2 

3 65 28,8 85 29,80 70 24,56 23 8,07 20 7,01 22 7,71 

4 60 18,46 40 12,3 150 46,15 13 4 22 6,76 40 12,3 

5 400 33,33 140 11,66 280 23,33 160 13,33 100 8,33 12 10 

6 110 25,46 58 13,42 116 26,85 20 4,62 110 25,46 18 4,16 

7 104 45,02 51 22,07 70 30,3 0 0 0 0 6 2,59 

8 65 21,38 35 11,51 110 36,18 15 4,93 70 23,02 9 2,96 

9 250 36,44 30 4,38 230 33,62 100 14,61 60 8,77 14 2,04 

10 340 42,55 81 10,13 200 25,03 23 2,58 90 11,26 65 8,13 

  

انگار . 6ها؛  خانة ادريسي. 5كنيزو؛ . 4زنان بدون مردان؛ . 3خواب زمستاني؛ . 2سووشون؛ . 1: شمارگان داستان شامل

  .سوزانداز شيطان آموخت و . 10كنيم؛  عادت مي. 9آفتاب مهتاب؛ . 8پرندة من؛ . 7گفته بودي ليلي؛ 
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  تحليل و بررسي نمودارها

هليدي؛ اعمال،  كه زبان بر مبناي نظرية آنجا از
تفكرات، رفتارها و ديدگاه كاربران زبان را بازنمايي 

شود كه نويسنده در متن  كند؛ مشخص مي مي
هايي كه از ميان امكانات متعدد  داستان با انتخاب

هايي  زباني در دسترس دارد، دست به گزينش
اش؛ تفكرات، كردارها،  زند كه در نظام زباني مي

هاي داستاني را  شخصيت نيات و رفتارهاي خود و
در نظرگاه هليدي، تجلّي اين . كند نمايان مي

ها و تجربيات كه در فرانقش انديشگاني و  ديدگاه
گو شد، در انواع فرايندهاي وتجربي دربارة آن گفت

ها مشخص  با بررسي اين داستان. دهد فعل، روي مي
بيني  شد هر نويسنده متناسب با ديدگاه و جهان

افعال موجود در زبان، افعال خاصي را  خود، از ميان
گزيند كه با بررسي بسامد فرايندهاي آن  برمي

توان معنا و ديدگاه نويسنده را دربارة موضوع  مي
آنچه از مقايسة نمودارهايي كه . مورد نظر فهميد

دربارة فراواني كاربرد انواع فرايند فعل در آثار 
دهد سير  مي دست آمده است، نشان  داستاني زنان، به

بيني نويسنده را  تحول كاربرد انواع فرايند كه جهان
  :شرح زير است دربردارد، به

هاي  اي در داستان فرايندهاي ذهني و رابطه
سووشون، خواب زمستاني، زنان بدون مردان و 

بسامد زياد . ، بيشترين درصد كاربرد را داردكنيزو
فرايندهاي ذهني نشان از اين دارد كه نويسنده با اين 

هاي ذهني  ها و احساسات و ويژگي كاربرد، دريافت
هاي داستاني را از ديدگاه سوم  خود و شخصيت

بسامد كاربرد فرايندهاي . شخص روايت كرده است
جاي  ده بهاي نيز به اين معناست كه نويسن رابطه
هاي عيني و مادي كه حاصل ارتباط با جهان  كنش

بيرون است، به تجربيات ذهني و انتزاعي پرداخته 
خانة در مقابل، فرايند مادي در آثار داستاني . است 

آفتاب  ها، انگار گفته بودي ليلي، پرندة من، يادريس

كنيم و از شيطان آموخت و  مهتاب، عادت مي

نويسندگان در اين . را دارد، بيشترين درصد سوزاند
هاي خود از فرايندهاي  به ديدگاه  توجه ها با داستان

هاي داستاني با  دهند كه شخصيت مادي، نشان مي
پذيري ارتباط  پذيري و نقش جهان بيرون و كنش

  .بيشتري دارند
كاربرد فرايندهاي ذهني در آثار يادشده در 

36,44
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33,62
14,618,772,04
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هد د برابر دورة پيشين كمتر شده است و نشان مي
مشغولي و  هاي داستاني در اين آثار دل شخصيت

تشويش ذهني كمتري داشته و بيشتر با جهان 
  .اند بوده  بيرون در ارتباط

اند، فرايندهاي  اين زاده و ديگران بر آقاگل
مادي، بيشتر براي انتقال مفاهيم كنشي و عيني 

  )252: 1390، ...زاده و آقاگل( .كاربرد دارد

كاربرد فرايندهاي رفتاري، بياني و وجودي نيز در 
، فراواني بيشتري از 60آثار داستاني زنان در دهة 

حتي . دارد 80و  70كاربرد آن در آثار داستاني دهة 
كنيم و  مي پرندة من، عادتدر برخي از اين آثار مانند 

  .، كمترين درصد را دارداز شيطان آموخت و سوزاند
بياني و وجودي به فرايندهاي رفتاري، 

اين . پردازد صورت فردي مي هاي انسان به ويژگي
سووشون، كنيزو و زنان نوع تفاوت كاربرد، در 

هاي بعد كاربرد  ، در برابر آثار دورهبدون مردان
بيشتري داشته است؛ چراكه زنان در آثار داستانيِ 

، بيشتر به رنج و محروميت زن 70خويش تا دهة 
ا، توصيف صفات و حاالت او در قالب بيان رفتاره

سو،  به اين 70كه آنان از دهة  پرداختند؛ درحالي مي
با انتخاب ديدگاه اول شخص و روايت زندگي يك 

كوشد،  زن كه براي رسيدن به فرديت و استقالل مي
هاي اجتماعي،  بيشتر به نقش كنشگري او در فعاليت

  .اند سياسي و فرهنگي پرداخته
  سير تحول وجه. 4

اين بخش به سير تحول كاربرد انواع وجه در در 
بر پاية نظرية  .شود آثار داستاني زنان پرداخته مي

هايي كه در نظام زباني،  هليدي، يكي از فرانقش
دهد، فرانقش  هاي تعامل افراد را نشان مي ويژگي

كاربرد انواع وجه در . كساني است ميان/ بينافردي

ر نظرگاه هليدي؛ د. دهندة اين ارتباط است بند، نشان
دهندة اين  سه وجه امري، خبري و پرسشي نشان

خواهد اطالعاتي بدهد يا  ارتباط است كه فرد مي
مبنا در اين بخش؛ سير تحول   همين بر. كسب كند

ترين تحوالت زباني در آثار وجه، يكي از مهم
  .نظر گرفته شده است داستاني زنان در

سي اين تحول همچون بخش پيشين، براي برر
سير تحول انواع وجه در آثار داستاني برگزيده، 
تعداد چهارصد بند از متون يادشده براساس 

  .گيري تصادفي برگزيده شده است روش نمونه
ها استخراج  نخست تمام افعال موجود در داستان

رفته در هريك مشخص  كار  شد؛ سپس انواع وجه به
 درصد و بسامد وقوع انواع وجه. بندي گشت و دسته

كارگيري آن در  هاي برگزيده و تفاوت به در داستان
هريك از اين آثار، شاخصي براي بررسي سير تحول 

  .زبان در آثار داستاني زنان درنظر گرفته شد
هاي متفاوتي دربارة انواع وجه در  بندي تقسيم

كتب دستور زبان وجود دارد كه برخي از آنها 
  . هم ندارد چندان تفاوتي با

شده بر پاية   هاي گزينش جستار، وجهدر اين 
نژاد و وزيرنژاد است كه در مقالة خود  پژوهش پهلوان

انواع مختلف وجه و نحوة كاربرد آن را بررسي 
  )51ـ 77: 1388نژاد و وزيرنژاد،  پهلوان( .اند كرده

رسد وجه آرزويي و وجه تمنايي هر  نظرمي  به
 آيد؛ بهشمار   دو از نظر معنا، بايد يك نوع وجه به

دليل در اين پژوهش، هفت وجه از   همين 
، »پرسشي«، »خبري«ها شامل  مشهورترين وجه

» عاطفي«و » دعايي«، »آرزويي«، »التزامي«، »امري«
هاي برگزيده به شرح  نوع وجه. انتخاب شده است

  :زير تعريف شده است
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جمالتي كه براي بيان خبر يا دادن  :وجه خبري
: 1383پيرزاد، (» شد  رزو پيادهآ«: اطّالع است؛ مانند

: 1387عليزاده، (» قهرمان پري كاله را برداشت«؛ )8

آقاجان بعد از تصادف كاميون با بقية «و  )83
  )51: 1389وفي، (» .اش يك تاكسي خريد سرمايه

جمالتي كه بيانگر پرسش  :وجه پرسشي
چه كاري را بايد از صفر شروع كنم؟ چرا «: است

: 1387آقايي، (» بايد گذشته را فراموش كنم؟

، )11: 1389شاملو، (» كردي؟ چه دعايي مي«؛ )200
  )50: همان(» براي من چرا نگفتي؟«

بيانگر فرمان، امر و دستور است  :وجه امري
ر باال بگير، س«: و بيشتر با فعل امر همراه است

؛ )161: 1383پيرزاد، (» هام نگاه كن توي چشم
» .خيلي مردي قول زنانه بده. خيلي خب برو«
  )163: همان(

هرگاه بند معناي شك و ترديد  :وجه التزامي

اگر هزاربار ديگر شروع «: را برساند... و شرط و
  )5: 1385ترقي، (» .رسم جا مي كنم باز به همين

زو براي رسيدن به بيان آر :وجه آرزويي
. ايستادم شدم مي شد پا مي كاش مي«: رؤياهاست

  )29: همان(» .كاش اينجا نبودم
بار معنايي دعا يا نفرين به همراه  :وجه دعايي

كس بزرگ  شدن چه سخته، الهي هيچ بزرگ«: دارد
نشه، الهي عموابراهيم بميره، بميره تا گلپر دوباره 

  )38: 1369پور،  رواني(» .بياد دريا
كه جمالت بيانگر   هنگامي :وجه عاطفي

احساسات و عواطف اندوه، شادي، افسوس، 
باشد، آن را وجه ... ترس، نفرت، ستايش و

: 1388نژاد و وزير نژاد،  پهلوان(گويند  عاطفي مي

دانشور، (» زده نگاهش كرد زري حيرت«: )57

زده گفت مخصوصاً وقتي  زري اندوه«؛ )36: 1380
  )96: همان(» .شكار كنندخواهد آدم  مي

  

  تعداد و درصد انواع وجه در آثار داستاني زنان.2جدول

ن
تا
س
دا

 
  عاطفي  دعايي  آرزويي  التزامي امري پرسشي خبري

 
  درصد  تعداد  درصد تعداد  درصد  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1 241 31 31 13,75 33  4,12 55 6,87 99 12,27 134 
16,7

5 
121 

15,1

2 

2 163 46,3 51 14,48 4 1,13 70 19,88 27 10,51 9 2,55 18 5,11 

3 132 46,31 40 14,03 15 5,26 55 19,29 17 5,96 15 5,06 11 3,85 

4 221 68 19 5,84 3 0,92 19 5,84 16 4,92 21 6,46 26 8 

5 678 56,5 130 10,83 104 8,66 119 9,91 65 5,41 26 2,16 78 6,6 

6 219 50,61 79 18,28 8 1,85 216 29,6 0 0 0 0 0 0 

7 163 70,56 13 5,62 11 4,76 34 14,71 0 0 5 2,16 5 2,16 

8 241 79,27 31 10,19 7 2,3 15 2,94 0 0 0 0 0 0 

8 351 51,31 190 27,77 63 9,21 32 4,67 31 4,53 0 0 17 2,48 

10 500 62,57 68 8,51 41 5,13 101 12,64 38 4,75 0 0 51 6,38 

 انگار گفته بودي. 6ها؛  خانة ادريسي. 5كنيزو؛ . 4زنان بدون مردان؛.3خواب زمستاني؛.2سووشون؛.1: شمارگان داستان شامل

  .از شيطان آموخت و سوزاند.10كنيم؛عادت مي.9آفتاب مهتاب؛. 8پرندة من؛ . 7ليلي؛ 
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  تحليل نمودارها

 به جدول و نمودارهاي نشان داده شده،  توجه با
شود كه در آثار داستاني برگزيده، وجه  مشاهده مي

اختالف كاربرد . خبري بيشترين درصد را دارد

دليل   اين  ها، به وجه خبري در برابر ساير وجه
است كه در اين آثار، حوادث و رخدادهايي براي 

  . هاي داستاني گزارش شده است شخصيت
 ها، تا كاربرد وجه التزامي در همة اين داستان

از وجه خبري   اي بيشترين درصد را پس اندازه
شناسي زبان را  دارد؛ و اين، گفتة محققان جامعه

كند كه كاربرد جمالت شك و ترديد و  تأييد مي
  .تسويه در آثار زنان بيشتر از مردان است

آنچه سير تحول كاربرد انواع وجه را در آثار 
دهد، كاربرد وجه عاطفي، دعايي،  زنان نشان مي

گونه كه ديده  همان. آرزويي و پرسشي است
سووشون، كنيزو، خواب «هاي  شود در رمان مي

، وجه عاطفي و دعايي »زمستاني و زنان بدون مردان
ها،  يادريسخانة «، درصد بيشتري در برابر و آرزويي

كنيم و از شيطان  پرندة من، آفتاب مهتاب، عادت مي

ها در  كاربرد اين وجه. دارد» آموخت و سوزاند
آفتاب مهتاب، پرندة من، انگار گفته بودي ليلي و «

  .، كمترين درصد را دارد»كنيم عادت مي
گونة ديگر اختالف كاربرد وجه، درصد بيشتر 

پرندة من، آفتاب مهتاب، «برد وجه پرسشي در كار

 ، در»كنيم و از شيطان آموخت و سوزاند عادت مي
  اين نوع كاربرد در آثار زنان به. برابر ساير آثار است

با  80و  70دليل است كه نويسندگان زن در دهة   اين
بازخواني زندگي گذشتة يك زن و برخورد انتقادي با 

هاي زندگي سنّتي زنان را به نقد كشيده و  آن، كليشه
  .اند رسانده از اين راه، زنان را به استقالل و فرديت 

  

  گيري نتيجهبحث و 

در  نظر تحول در فرايند افعال؛ از) الف
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هاي سووشون، خواب زمستاني، كنيزو و  داستان
اي  ن مردان، فرايندهاي ذهني و رابطهزنان بدو

بيشترين درصد كاربرد را دارد و حاكي از آن است 
هاي  ها و احساسات و ويژگي كه نويسنده، دريافت

هاي داستاني را از ديدگاه  ذهني خود و شخصيت
بسامد كاربرد . سوم شخص روايت كرده است

اي نيز به اين معناست كه نويسنده  فرايندهاي رابطه
هاي عيني و مادي كه حاصل ارتباط با  ي كنشجا به

جهان بيرون است، به تجربيات ذهني و انتزاعي 
مقابل، فرايند مادي در آثار  در. پرداخته است

انگار گفته ، پرندة من، ها يادريسخانة داستاني 

از  وكنيم  عادت مي، آفتاب مهتاب، بودي ليلي

، بيشترين درصد را دارد شيطان آموخت و سوزاند
ها،  دهد كه نويسندگان در اين داستان نشان مي و

هاي خود از فرايندهاي مادي  براي بيان ديدگاه
هاي داستاني  بيشتر استفاده كرده و ارتباط شخصيت

پذيري آنها را  پذيري و نقش با جهان بيرون و كنش
  .اند بيشتر نشان داده

كاربرد فرايندهاي ذهني در آثار يادشده در 
كمتر شده است و بيانگر اين برابر دورة پيش، 
-هاي داستاني در اين آثار دل است كه شخصيت

مشغولي و تشويش ذهني كمتري داشته و بيشتر با 
كاربرد فرايندهاي . اند جهان بيرون در ارتباط بوده

رفتاري، بياني و وجودي نيز در آثار داستاني زنان 
، فراواني بيشتري از كاربرد آن در آثار 60تا دهة 

حتي برخي از . داشته است 80و  70ني دهة داستا
از و  كنيم عادت مي، پرندة مناين آثار مانند 

  .، كمترين درصد را داردشيطان آموخت و سوزاند
فرايندهاي رفتاري، بياني و وجودي در 

، زنان بدون مردانو  كنيزو، سووشونهاي  داستان

. هاي بعد كاربرد بيشتري دارد در برابر آثار دوره
، بيشتر به رنج و 70ر داستاني زنان تا دهة در آثا

محروميت يك زن در قالب بيان رفتارها، توصيف 
كه  حالي ؛ درشد پرداخته مي صفات و حاالت او 

سو، زنان با انتخاب ديدگاه اول  به اين 70از دهة 
شخص و روايت زندگي يك زن براي رسيدن به 

كوشد؛ بنابراين، نويسندگان  فرديت و استقالل مي
هاي  بيشتر به نقش كنشگري او در فعاليت

  .اند اجتماعي، سياسي و فرهنگي پرداخته

كه از  نظر تحول در كاربرد وجه؛ از) ب
بينافردي، محور و / فردي ديدگاه فرانقش ميان

مبناي آثار داستاني زنان در دورة اول نگريسته 
شده است؛ كاربرد وجه دعايي، عاطفي و التزامي 

در اين آثار، . بيشتر است سووشونويژه در  به
دليل اينكه نويسنده به بيان رنج و محروميت   به

زنان پرداخته، بيشتر با كاربرد وجه عاطفي، حس 
ترحم خود را به شخصيت داستان نشان داده 

يا اينكه براي شخصت زن داستان دعا  ،است
  .كند تا از اين وضع نجات يابد مي

مله در به بعد ازج 70در آثار داستاني دهة 

و  انگار گفته بودي ليلي، پرندة منهاي  رمان

، وجه خبري و پرسشي از بسامد كنيم عادت مي

در اين آثار، نويسندگان . فراواني برخوردار است

با كاربرد وجه خبري و بيان مستقيم، زندگي 

در . كنند هاي زن داستان را روايت مي شخصيت

طول روايت، راوي با بازگشت به گذشتة خود، 

در . كند وادث و خاطرات زندگي را مرور ميح

اين بخش از روايت، راوي با برخورد انتقادي با 

كند و با  گذشتة خود، خويشتن را بازخواست مي
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شود تا با نقد  گذشتة خود وارد پرسش مي

. موقعيت گذشتة خود، به استقالل و فرديت برسد

در اين آثار ازنظر كاربرد زمان در روايت، زمان 

كاربرد . بين گذشته و آينده در جريان استروايي 

گونه است كه راوي با  اين شيوه در روايت اين

بازگشت به گذشته و برخورد انتقادي با آن، 

  .كند آينده خود را رقم بزند كوشش مي
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