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  هليديرد در زبان فارسي با استفاده از مدل  دكنندهبررسي و تحليل جمالت بيان
  

  چكيده

 كه نيبا توجه به ا. كنندي خود آن را تجربه ميها در طول زندگ است كه انسانيادهيدرد پد 
 و انتقال يساز آگاهي شخص مبتال به درد براي از سوي ابزار ارتباطنيترمعموالً زبان به عنوان مهم

كننده درد آشكار انيب جمالت ي زباني و بررسماري سخنان بتيرود، اهميآن به پزشك به كار م
شده مرتبط،  انجاميها تالشنهيشي مختصر موضوع و پيدر مقاله حاضر، پس از معرف. است
 و اني كه در آن بشودمي حي تشرلي تحلي نظراني زبان درد به عنوان بنلي در تحليدي هليالگو
 از ييهادهسپس دا. است گرفتهي جايصفت اي ي اسم،يندي از سه قالب فرايكي درد در فيتوص

 يآور از پزشكان در شهر مشهد جمعيكي با ماري ب80 نيشده ب انجاميها كه از مكالمهيزبان فارس
 نشان ليآمار به دست آمده از تحل. شودمي لي و تحليشده بررس ذكروهياست بر اساس ش شده
بان استفاده زي فارسماراني بي درد از سواني بي براشدهي معرفيندهاي از فرايدهد كه برخيم
 ي برايدي استفاده از گروه قيعني ساختار چهارم ي زبان فارسيها كه در دادهني اگريشوند و دينم
  .شودي درد مشاهده مفي و توصانيب

  . درد؛ بيان درد؛ فرايند؛ گروه اسمي؛ گروه صفتي:ها واژهكليد
 

  مقدمه

هـاي فـردي و      تجربـه  اي شخصي است كه عوامل بسياري مانند مسايل فرهنگـي،         درد تجربه 
تنها وابسته به تحريك    ظهور و پيدايش درد نه    . گذارندشناختي، تربيتي و رواني بر درك آن تأثير       
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نگي است، بلكه عوامل رواني، ذهني و حتي فره        هاي عصبي ناشي از يك بيماري يا آسيب       پايانه
بـراي  ). 120: 1383گـران،  نـژاد و دي ابراهيمـي (توانند در بروز و نوع بيان آن مؤثر باشند      نيز مي 

-اي فرهنگي ميان مردم دو كشور ايرلند و ايتاليا مشخص شده است كه ايتاليـايي    مثال در مقايسه  

ننـد و ايـن در   كتاب بيـشتري توصـيف مـي   وها به دليل نوع ارتباط و تعامل خود، درد را با آب 
در تحقيـق  ). 1388فيعـي،  ر(انـد  كارتر بـوده ها در بيان درد خود محافظه حالي است كه ايرلندي   

ديگري مشخص شد كه هرچه توجه و نگراني همسر در هنگام بيماري بيشتر باشد، رفتـار درد                  
  ).همان(يابد نيز افزايش مي

 براي مثـال فرويـد  . اندهاي زيادي از درد ارايه شدهكنون تعريفتا
درد را بـه  ) 331 :1926(1

منبع جديدي بـراي تحريـك دايمـي و         ه  ك ايصورت دروني شدن يك محرك خارجي به گونه       
) 58: 1971( 2ملتـزاك و تورگرسـن     .اسـت  افزايش شدت آن بـه وجـود بيايـد، تعريـف كـرده            

دهنـده طيفـي از رخـدادهاي    هاسـت كـه نـشان   اي از تجربـه   گر مقولـه   بيان درد واژه   ": معتقدند
هـاي  له ويژگـي اين رخـدادها بـه وسـي   . هاي مختلفي دارند اند كه علت  فردبهمنحصرگوناگون و   

) 71: 1999( 3داماسـيو  ."شـوند متفاوتي كه ابعاد مختلف حسي يا احساسي دارند توصـيف مـي           
دانـد كـه باعـث احـساس درد و نيـز      درد را پيامد يك محرك خاص مانند يك آسيب بافتي مي        

هـاي  شـود و ممكـن اسـت واكـنش        ارادي مـي  اي مثل رفلكس يا واكنش غيـر      كنندهپاسخ تنظيم 
  .داشته باشد بر ي را نيز دراحساسي خاص

. تـوان يافـت  هاي باال، موارد بسيار ديگري را نيز در ارتباط با تعريف درد مـي   عالوه بر نمونه  
تـرين  شـده ه كرده است يكـي از پذيرفتـه        ارائ 4المللي مطالعه درد  اما شايد تعريفي كه انجمن بين     

 ناخوشايند است كه يا با آسـيب        اي حسي يا احساسي   درد تجربه «: ها در اين زمينه باشد    تعريف
  .»شودبافتي واقعي يا بالقوه همراه است و يا بر اساس چنين آسيبي توصيف مي

                                                 
1 Freud 

2 Melzack & Torgerson 

3 Damasio 

4 International Association of Study of Pain (IASP) 
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چـرا كـه    . چه كه باشد، انتقال و تشخيص درد كار آساني نيـست           تعريف درد هر   ،با اين حال  
درد . هاي پزشكي در تشخيص آن سهم كوچكي دارنـد        توان ديد و معاينه و آزمايش     درد را نمي  

. اي كامالً ذهني است و در نتيجه انتقال دادن آن به ديگران پيچيده و مشكل خواهـد بـود                  تجربه
هـاي  رسد كه آگاه كردن ديگران از درد خود و توصـيف آن، تنهـا از راه نـشانه     چنين به نظر مي   

ؤثر در  از اين رو، زبان به عنوان ابزار مـورد اسـتفاده و مـ             . ويژه كالمي ممكن باشد   ارتباطي و به  
توصيف، بيان و تفهيم درد به ديگران، مثالً از بيمار به پزشك، از اهميت چشمگيري برخـوردار                 

با در نظر گرفتن اين توضيحات، روشن است كه سخنان و ارتباط كالمـي موجـود ميـان                  . است
بيماران و پزشكان با هدف آگاه كردن پزشك از درد بيمار و به دنبال آن تشخيص درد از سوي                   

تواند نتايج و   اي در اين فرايند دارند و بررسي و تحليل اين سخنان، مي           كنندهك نقش تعيين  پزش
هايي براي تسهيل تشخيص درد از   دستاوردهاي جالبي به دنبال داشته باشد و به رسيدن به شيوه          

  .سوي پزشكان كمك كند
  

  تاريخچه

ك بـه قـدمت علـم پزشـكي         شده بين بيمار و پزشـ     هاي انجام چند پيشينه نخستين مكالمه   هر
شـوند و  اي از موارد خاص، اين گفتگوها ثبت و ضبط نشده و نمي          جز در پاره   است، اما اوالً به   

چـه در طـول دو دهـه گذشـته          اگر. ها سابقه چنداني ندارد   دوم اين كه تحليل زباني اين مكالمه      
بان با احساسات انجـام     هاي نزديك با موضوع بيان درد، يعني رابطه ز        مطالعاتي در يكي از زمينه    

 احـساسات صـرفاً ذهنـي و    مانندهگونه كه در تعريف درد مشاهده شد، درد   اما همان  ستاشده
 .دبا هم دار   ذهني و جسمي را      جنبهدرد  نظير خشم، ترس، عشق يا نفرت نيست چرا كه          رواني  

 بـه حـال مـورد       رسد بررسي انحصاري رابطه زبان و درد آن گونه كه بايد تا           عالوه به نظر مي   به
  .استتوجه قرار نگرفته

 1زبـان درد  دربـاره دسـتور  هاي بيـان درد، در مقالـه   رسد يكي از معتبرترين تحليل  به نظر مي  
وبي مشخص و بـر پايـه يـك         چها بر اساس چهار    باشد كه در آن تحليل     )1998( 2نوشته هليدي 

                                                 
1 On the grammar of pain 

2 Halliday 
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 يـا  2، پديـده  1سه دسته فرايند   درد در    هاي بيان در اين مقاله حالت   . ستانظريه خاص انجام شده   
ها در اين مقالـه بـا توجـه بـه طـرح             از آن جا كه قرار است تحليل داده       . گيرندي مي جا 3تكيفي

ـ  . آيدهليدي انجام شود، توضيح و تشريح كامل آن در بخش بعد مي            ر تحليـل هليـدي،     عالوه ب
هـا  شـاره مختـصري بـه آن   اند كه در ادامه اديگري در زمينه تحليل زبان درد انجام شده       كارهاي  

  .شودمي
 بيمار بخش روماتولوژي    106هاي   با تحليل مصاحبه   )2006 ( و ديگران  4براي مثال برودريك  

هـاي كنـوني بـراي      نامـه ها در طول هفته گذشته، به ارزيـابي پرسـش         و پرسش از ميزان درد آن     
د كه بهبود بخـشيدن     دهينتاج حاصل از اين تحقيق نشان م      . اندگيري درد بيماران پرداخته   اندازه

تنهايي نظر، پرهيز از استفاده از يك وسيله به        تر ابعاد درد مورد   هاي آموزشي، تعيين دقيق   به بسته 
گيري درد، توصيف بهتر گروه مرجع مورد نظر، تعيين مدت زماني كه بيمـاران قـادر     براي اندازه 

هـايي هـستند    يادآوري از روشهاي زمانيبه يادآوري درد خود هستند و نيز محدود كردن بازه       
  .توانند به سنجش بهتر درد كمك كنندكه مي

 6 نوشته السـكاراتو   5زبان درد شود، كتاب   اي ديگر از مواردي كه در اين زمينه يافت مي         نمونه
-نويسنده در اين كتاب، زبان مورد استفاده در بيان درد را با توجه به مدل نقـش                . است) 2007(

او دربـاره علـت     . هاي خود، در زبان يوناني تحليل كرده است       فاده از داده  گراي هليدي و با است    
بر اساس اطالعـات مـن، تنهـا تحليـل          ": كندها چنين بيان مي   انتخاب اين مدل براي تحليل داده     

-شود كه در آن مجموعـه  يافت مي)1998 ( هليدي)مدل (مند از بيان درد از طريق زبان، در       نظام

السكاراتو،  ("اند پيشنهاد شده  7ط به درد در زبان انگليسي از نظر گذرايي        هاي مربو اي از عبارت  
2007 :14(.   

                                                 
1 Process 

2 Thing 

3 Quality 

4 Broderick 

5 The Language of Pain 

6 Lascaratou 

7 Transitivity 
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هـاي مـرتبط بـا آن در زبـان          ضـمن معرفـي درد و واژه       پژوهـشي   در نيز) 2007( 1ساسكس
-دهد و بر روي نقاط ضعف پرسش      انگليسي، بيان درد را از نظر فرهنگي مورد بررسي قرار مي          

هـاي زبـاني گونـاگون در       نيز عوامل فرهنگي كـه باعـث بـروز كـنش          هاي تشخيص درد و     نامه
  .شوند تمركز داردبيماران مي
 دانــشجوي 232هــاي هــاي حاصــل از پاســخبــا تحليــل داده) 2009( و ديگــران 2اســترانگ

در ايـن   . انـد استراليايي، به بررسي تأثير جنسيت در شيوه توصيف يك درد در گذشته پرداختـه             
نامه نوشته   خواسته شده است تا تجربه يك درد قبلي را با توجه به پرسش             تحقيق از دانشجويان  
ها بر اساس تحليل محتوايي مورد بررسي قرار گرفتند         سپس اين توصيف  . و آن را توصيف كنند    

هـا و الگوهـاي زبـانيِ مـورد         گيري شد كـه جنـسيت در انتخـاب واژه         و در نهايت چنين نتيجه    
  .گذار استهاي احساسي به آن تأثير پاسخاستفاده، شكل توصيف درد و نيز

شده در اين زمينه    شده در باال، در ايران نيز دو نمونه از كارهاي انجام          هاي ذكر بر تحقيق عالوه
 بيمار بـستري در بخـش جراحـي         46با بررسي   ) 1383(نژاد و ديگران    ابراهيمي .ستا قابل ذكر 

هاي موجود را در سـنجش درد       نامهز پرسش مغز و اعصاب بيمارستان شهيد باهنر كرمان، يكي ا        
ادراك حسي درد در بيمـاران      ميزان  ،   اين مقاله  گيري نتيجه در. اندبيماران مورد ارزيابي قرار داده    

رسـد  ا اين حال به نظـر مـي       ب. ت شده اس  گزارش باالتر   كمي كشورها   ديگرايراني در مقايسه با     
جه دارد و زبـان و شـيوه بيـان درد بيمـاران را      گيل تو نامه مك اين تحقيق تنها به كارآيي پرسش     

  .مورد توجه قرار نداده است
هـاي جنـسيتي در بيـان و توصـيف درد           نيز در مقاله خود به بررسي تفاوت      ) 1388(استاجي  

 دانشجوي كارشناسي ارشد خواسته شده است تـا تجربـه           44 از   پژوهش،در اين   . پرداخته است 
هـاي موجـود در    ه به خـاطر دارنـد را بـر اسـاس پرسـش            مربوط به يكي از بدترين دردهايي ك      

-آمده از تحليل داده   دستنتايج به . اي كه در اختيارشان گذاشته شده بود تعريف كنند        نامهپرسش

انـد،  دهد كه زنان در توصيف درد خود از شدت بيشتري استفاده كـرده ها در اين مقاله نشان مي  

                                                 
1 Sussex 

2 Strong 
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. اندتر بيان كرده   و درد را در مقايسه با مردان مشخص        انداحساسات خود را بيشتر به زبان آورده      
در مقايسه با ديگر مقاله ايراني و نيز بيـشتر مـوارد خـارجي              استاجي  با اين وجود، اگرچه مقاله      
هـاي زبـاني در بيـان       تر است و در آن ويژگي      نزديك پژوهش حاضر ذكر شده قبلي، به موضوع      

رسـد در ايـن مقالـه نيـز از رويكـرد نظـري              ا به نظر مي   اند، ام درد بيشتر مورد توجه قرار گرفته     
ها استفاده نشده و تنها با اسـتفاده از ابـزار تحليـل گفتمـان بـه تحليـل                  مشخصي در تحليل داده   

  .گيري آماري پرداخته شده استعناصر موجود در متن و نتيجه
اي كـه بـر     نمونـه رسد در زبـان فارسـي       جا ذكر شد، به نظر مي     چه تا اين  گرفتن آن  با در نظر  
اي خاص و در چهارچوبي معين، بـه تحليـل زبـان درد و چگـونگي توصـيف آن                   اساس نظريه 

گونه كه پـيش از ايـن نيـز بيـان شـد، تحليـل زبـاني                از طرف ديگر، همان   . بپردازد وجود ندارد  
-هاي زباني استفاده شده توسط بيماران به هنگام بيان و توصـيف درد، مـي              مكالمات و صورت  

از اين رو، در ادامه سعي خواهـد شـد تـا بـر اسـاس         .  نتايج جالبي را به دنبال داشته باشد       تواند
شده از زبان فارسـي در چهـارچوبي     آوريهاي جمع الگوي تحليل دستور زبان درد هليدي، داده      

، كـه در واقـع روش تحليـل در مقالـه     به همين دليل در ادامه ايـن مـدل    . ندمشخص تحليل شو  
  .شودييات بيشتري توضيح داده ميحاضر است، با جز

  

  تشريح الگوي هليدي به عنوان مبناي نظري تحليل

هـاي   مشاهده شـد، تحليـل زبـاني مكالمـات بيمـاران و جملـه              قبلي بخشگونه كه در    همان
ها بر اساس چهارچوبي مشخص، كمتر مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و        كننده درد آن  توصيف

هـاي جنـسيتي و يـا ارزيـابي         ر زمينه تحليل بيان درد، به تفـاوت       شده د هاي انجام بيشتر فعاليت 
چـه كـه ذكـر شـد، تنهـا       بر اسـاس آن ،از طرف ديگر. اندهاي تشخيص درد پرداخته نامهپرسش

هاي بيان درد پرداختـه و      اي خاص به تحليل جمله    مند و بر پايه نظريه    موردي كه به شكلي نظام    
-هاي ديگر به كار گرفته شده     هاي مشابه در زبان   راي تحليل هاي اخير به عنوان الگويي ب     در سال 

ها و با توجه بـه ايـن        با در نظر گرفتن اين نكته     . است وده ب )1998 (است، شيوه تحليلي هليدي   
-هاي اين مقاله مورد اسـتفاده قـرار مـي   كه اين شيوه تحليل، به عنوان اساس كار در تحليل داده     
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  از ايـن رو،    .رسـد ا روش تحليل و روال كار الزم به نظر مي         گيرد، اندكي توضيح براي آشنايي ب     
منظـور معرفـي چهـارچوب نظـري تحقيـق           به )1998 ( هليدي مدلاي كوتاه از    در ادامه خالصه  

  .آيد مي
 درد را به عنوان واقعيتي مهم در حوزه تجربيات انساني كه همه مـا در                )2-3: 1998 (هليدي

 هـر زبـان     1 نحوي -او صورت نهايي واژي   . كندبررسي مي رو هستيم،   هبزندگي هرروز با آن رو    
-اي كه از طريق آن تجربه بـه معنـا تبـديل مـي    طبيعي را حاصل تجربه انسان و به عنوان وسيله 

هـاي  هـاي تجربـه   انگيزترين حوزه بردر اين بين، بنا بر نظر هليدي يكي از چالش         . داندشود، مي 
تـوان  تور زبان درد در زبان انگليسي، بيان آن را مي         انساني، درد است كه با بررسي و تحليل دس        

  .بندي كرداي يا كيفي دستهدر يكي از سه حالت فرايندي، پديده
ه در صورت ابـتال بـه       كند ك بحث اصلي خود را با اين فرض شروع مي         )3-5: همان (هليدي

مـن  صورت زباني  ،براي مثال. كنيمدرد، چگونه ديگران را از اين مطلب آگاه مي دردي مانند سر  
دستور زبانِ اين صورت زباني، بر پايه يك پديده يـا چيـزي بـه    . را در نظر بگيريم   2درد دارم سر
رفته كار، براي نسبت دادن درد به آن، به       سرسپس بخشي از بدن يعني      . است شكل گرفته  دردنام  

اي مركـب  يـده  پددردسـر روشن است كـه   . است به وجود آمده   سردرداي تركيبي يعني    و پديده 
 و  درددنـدان ،  دردكمـر  درد،شـكم گيـرد كـه     است كه در شبكه معنايي درد و انواع آن جاي مي          

شود اين است كه چرا گاهي      جا مطرح مي  اما پرسشي كه در اين    . دها هست  بعضي از آن   دردگردن
 3كنـد سرم درد مي  ها مثالً    را نسبت به ديگر صورت     درد دارم من سر دستور زبان، صورت زباني     

- بر كندسرم درد مي  بر اساس نظر هليدي، در صورت زباني دوم يعني          . دهددر اولويت قرار مي   

خالف صورت زباني نخست، درد از طريق يك فرايند و نه يك پديده بيان شده و عنصر درگير             
د ممكـن  ، به هنگام بيان هر در     هامثالاين  بر  عالوه .استبودهمن   و نه    سرَمدر فرايند نيز اين بار      

امـا بيمـار    . روي بيمار براي توصيف درد قـرار گيرنـد        هاي زباني مختلفي در پيش    است صورت 
هليدي معتقد است كه علت و چگـونگي انجـام ايـن را بايـد بـا            . بردها را به كار مي    يكي از آن  

                                                 
1 Lexicogrammar 

2 I have a headache 

3 My head aches/ My head is aching 
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ا او در ايـن راسـتا دسـتور زبـان درد ر        . )4: همان ( توجيه كرد  1 دستور زبان  مؤلّفه متني توجه به   
كننـده درد در زبـان انگليـسي سـه حالـت            مورد تحليل قرار داده و پس از بررسي جمالت بيان         

توانـد بـه    ترتيب كه درد مي   بدين. كندگيري مي مختلف براي بيان درد در زبان انگليسي را نتيجه        
شكل يك فرايند و با يك فعل، يك پديده با گروه اسمي و يا از نظر كيفيت و با استفاده از يگ                      

ها به طور كامـل توضـيح       در ادامه هر يك از اين حالت      . )11-14: همان (گروه صفتي بيان شود   
  .د شدداده خواه

منظور از بيان درد در قالب يك فرايند اين است كه بيمار دردمندي خود را با فعـل جملـه مـشخص               
د در ايـن جملـه بـه        فراينـد موجـو    كـردن درد كه در آن فعل      كنددرد مي زانويم از هفته پيش     مانند  . كند

اربردي بـه انـواع مختلفـي تقـسيم     هاي جمله از نظر معنا و نقش كـ   فرايندها يا همان فعل   . رودشمار مي 
  .7 و وجودي6، رفتاري5، بياني4اي، رابطه3، ذهني2فرايندهاي مادي: شوند كه عبارتند ازمي

-پرتـاب ،  دويـدن ننـد   ها يا رخدادهاي قابل انجام دادن و فيزيكي ما        فرايندهاي مادي به كنش   

  .اشاره دارند...  و بريدن، كردناره، كردنبازي، پختن، شستن، ساختن، نشستن، كردن
انـد،  هـاي مـادي و فيزيكـي جهـان خـارج مربـوط            خالف فرايندهاي مادي كـه بـه كـنش        بر

-احـساس هـايي ماننـد     هاي آن ارتباط دارند و به وسيله فعل       فرايندهاي ذهني با ذهن و فعاليت     

، كـردن درك،  خواسـتن ،  داشـتن تنفـر ،  داشـتن دوست،  كردنخيال،  كردنتصور،  كردنفكر،  كردن
  .شوندبيان مي...  و شنيدن، ديدن، شدنناراحت، فهميدن

 بـه   8)ربطـي (اي يك رابطه ميان دو مفهوم به وسـيله يـك فعـل پيونـدي                در فرايندهاي رابطه  
 انواع ريزتر تأكيدي، مـوقعيتي و ملكـي         اي به فرايندهاي رابطه . شدن و   بودنآيد مانند   وجود مي 
  .اندقابل تقسيم

                                                 
1 Textual component of the grammar 

2 Material processes 

3 Mental processes 

4 Relational processes  

5 Verbal processes 

6 Behavioral processes 

7 Existential processes 
8 Linking verb 
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اي ميـان  ها يك فعل پيونـدي رابطـه  اي تأكيدي، فرايندهايي هستند كه در آن      فرايندهاي رابطه 
بـه عبـارت   . كند كه اين رابطه از نوع قيدي يا مالكيـت نيـست    كننده برقرار مي  دو عنصر شركت  

 درخت سودمند است  : ا ملكي نباشد، تأكيدي است مانند     اي كه موقعيتي ي   ديگر، هر فرايند رابطه   
  .سكوت نشانه رضا استيا 

بيـان  ... كننده از نظر زمان، مكان، حالت و        در فرايندهاي موقعيتي، موقعيت و جايگاه شركت      
  .وقت مالقات فردا است و اتاق رييس در طبقه آخر است: شود مانندمي

هـا  رونـد كـه در آن  اي بـه شـمار مـي      دهاي رابطـه  فرايندهاي ملكي نيز دسته ديگري از فراين      
  .خانه بزرگي دارد: شود مانندارتباطي بين مالك و مملوك برقرار مي
توان گفت كه ايـن دسـته از        در واقع مي  .  اشاره دارند  گفتنفرايندهاي بياني به اعمالي از نوع       

سويي ديگر قرار دارند    فرايندها در جايي بين فرايندهاي مادي از يك سو و فرايندهاي ذهني از              
ـ      عالوه   گفتنچرا كه اعمالي چون      انـد،  د فراينـدهاي مـادي فيزيكـي و ملمـوس       بر اين كـه مانن

اعمـالي  . دهد نيـز هـستند    چه كه در ذهن رخ مي     ندهاي ذهني به نوعي بازتابنده آن     همچون فراي 
  .روندميهايي از فرايندهاي بياني به شمار  نمونهكردنسرزنش و دادنقول، گفتنمانند 

فراينـدهاي  . ارنـد فرايندهاي رفتاري نيز مانند فرايندهاي بياني، بين فرايندهاي مادي و ذهنـي جـاي د        
-خيـره ،  خنديـدن اي ذهني و درونـي دارنـد ماننـد          ها و رفتارهاي عيني كه سرچشمه     رفتاري به واكنش  

 از عوامل درونـي و      حتي نمودهاي فيزيكي ناشي   . شوند و غيره مربوط مي    كردنگوش،  كردننگاه،  شدن
در واقـع  . رونـد  نيز فرايند رفتاري به شمار مـي ديدنخواب و  كشيدننفس،  كردنسرفهفيزيولوژيك مثل   

توان گفت كه اين فرايندها بين فرايندهاي كامالً ذهني و درونـي بـا رفتارهـاي فيزيكـي و خروجـي               مي
  .رود رفتاري به شمار ميكردنهنگا ذهني و ديدنگذارند و از اين رو براي مثال آنها تمايز مي

كننـد و در    فرايندهاي وجودي فرايندهايي هستند كه وجود يا عدم وجود چيزي را بيـان مـي              
بـراي  ( شـوند  و غيره بيان مي    )داشتندر معناي وجود  ( بودن،  داشتنوجودهايي مانند   نتيجه با فعل  

  .))168-280: 2004 (2سنو هليدي و متي) 86-140: 2004 (1 تامپسون.ك.ر ،توضيح فرايندها

                                                 
1 Thompson 

2 Matthiessen 
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هاي موجود در زبان انگليـسي بـراي بيـان          معتقد است يكي از قالب    ) 14-21: 1998 (هليدي
هـاي  هـايي از جملـه    نمونـه . رسان درباره درد در يك فرايند اسـت       اطالعدرد، قرار دادن بخش     

  :باره عبارتند از اينليدي به زبان انگليسي در ه
I’ve hurt my knee. 

My knee’s hurting me. 

My knee hurts/ aches. 

I hurt/ ache (here). 

The pain suggests (that you have) an infection. 

It hurts/ aches (here). 

- كه به جز فرايندهاي بياني، از ساير فراينـدها مـي   دهدنشان مي هليدي با توجه به موارد باال       

  .رسان درد در آن استفاده كردبخش اطالعتوان براي بيان مستقيم دردمندي و قرار دادن 
ـ            ان انگليـسي تـشخيص داده اسـت،        قالب ديگري كه هليدي براي بيان و توصيف درد در زب

 )22-23: همان (دادن و بيان درد به عنوان يك پديده، يعني از طريق يك گروه اسمي است              قرار
 و هـسته آن  درد عجيبـي   گروه اسمي موجود دارمدرد عجيبي از هفته پيش      جمله براي مثال در  

 و يـا از     دردتواند يا از اسمي ساده ماننـد        الزم به ذكر است كه هسته گروه اسمي مي        .  است درد
  :باره عبارتند از هاي هليدي در اينهايي از مثالنمونه.  تشكيل شوددردسراسمي مركب مثل 

I’ve got a headache. 

My pain is bad (today). 

تفاده از يك    بيان و توصيف درد در زبان انگليسي طبق نظر هليدي، اس           و اما حالت سوم براي    
. )21-22: همـان  ( درباره دردمنـدي در آن اسـت       رساندادن بخش اطالع  گروه صفتي براي قرار   

 افـسرده  و دردنـاك عبـارات  ، امافـسرده  يـا   استدردناكگلويم  ترتيب كه مثالً در بندهاي      بدين
الزم بـه ذكـر اسـت كـه گـروه           . كنند مشكل بيمار را بيان مي     كه درد يا  هاي صفتي هستند    گروه

تواند از يك صفت به تنهايي و يا از تركيب يك صفت به عنوان هسته گروه و يك يا                   صفتي مي 
ها تمامي عناصر موجود در يك گروه بـه جـز هـسته         منظور از وابسته  . بسته تشكيل شود  چند وا 

 يا اجبـاري بـراي      1هاي متمم وابسته: شوندسيم مي هاي گروه خود به دو نوع تق      وابسته.  است آن

                                                 
1 Complement 
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 در بند او خيلـي      خيلي آرام براي نمونه در گروه صفتي      .  يا اختياري  1هاي افزوده هسته و وابسته  
 است كه به عنوان قيد مقدار و بـراي  آرام عنصر افزوده و اختياري براي صفت  خيليآرام است،   

، هـايش سرشـار از اميـد هـستند        حرفاما در   . تاسقدار و كميت هسته گروه صفتي آمده      بيان م 
- و متمم آن كـه گـروه حـرف   سرشار از هسته سرشار از اميد گروه صفتي موجود در بند، يعني       

د رابطه مـتمم بـا هـسته      شوگونه كه مشاهده مي   است و همان   است تشكيل شده   از اميد اي  اضافه
  :هاي هليدي در اين قالب عبارتند ازبرخي از مثال.  افزوده با آن استاز رابطهتر گروه نزديك

My throat feels sore. 

The wound is painful. 

تلفي هستند كه طبق نظر هليدي،      ها و ساختارهاي مخ   چه كه تا اين قسمت ذكر شد، حالت       آن
ه حالـت را همـراه بـا    ين س ا1اره ل شمجدو. ها بيان و توصيف كردتوان درد را در قالب آن    مي
  :دهد نشان ميهاي فارسيمثال
  

  هاي مختلف بيان درد هليديهاي فارسي براي حالتمثال: 1جدول شماره 

  چگونگي بيان درد در ساختار بند

در قالب يك فعل 
  )فرايند(

  .كنددرد ميچشمم : مثال

  در قالب يك گروه اسمي
  . دارمدردچشم: مثال

  در قالب يك گروه صفتي
  . استدردناكچشمم : مثال

  

كننده درد در زبان فارسي نيز با توجه به سه قالب بـاال             شود تا جمالت بيان    مي در ادامه سعي  
  .بندي شونددسته

  

  هاي هليديها بر اساس قالبتحليل داده

شده از سوي هليدي براي بيان درد، در زبـان فارسـي مـورد              هاي معرفي در اين قسمت قالب   
 80گرفتـه مربـوط بـه       هاي صـورت  بدين منظور مكالمه  . بررسي و آزمايش قرار خواهند گرفت     

بيمار به هنگام توصيف و بيان درد خود با يكي از پزشكان در يكي از مراكز درماني شهر مشهد                   

                                                 
1 Adjunct 
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- بيمار ذكـر 80الزم به ذكر است كه از     . اندضبط و سپس براي تحليل بر روي كاغذ نوشته شده         

ـ % 70از اين رو    . اند بيمار زن بوده   24 بيمار مرد و     56شده،   هـا را   آن% 30هـا را مـردان و       هنمون
ارتبـاط بـا   هاي جـانبي و بـي  شده پس از حذف گفتمان مكالمه ذكر  80از  . دهندزنان تشكيل مي  

هـاي آغـازين و خـداحافظي و غيـره، در     هاي مربوط به سـالم و تعـارف    بيان درد مانند گفتمان   
- را براي پزشك بيان و توصيف كرده       ها درد خود  اي كه بيماران از طريق آن      جمله 460مجموع  

ـ   . انداند كه در انتهاي مقاله و در زير عنوان پيوست آمده           شده  استخراج ندا ه هنگـام   مشكلي كه ب
ست كـه بـه داليـل      ها و جمالت ناقصي ا    گيرد، گفتمان رو قرار مي  انتخاب اين جمالت در پيش    

 و ناتمام گذاشـتن بخـشي از        شدن سخنان بيمار به وسيله پزشك و يا حذف        مختلفي مانند قطع    
هـا  بر اساس بررسي اوليه داده    . ستجمله به قرينه لفظي يا معنوي از سوي بيمار قابل مشاهده ا           

توان رسد كه جمالت ناقص مربوط به توصيف درد بيماران را مي          در اين زمينه چنين به نظر مي      
ها را به هـيچ  ده از آنش ناقص هستند كه بخش حذفاي از جمالتدسته. در دو دسته جاي داد 

توان حدس زد چرا كه براي مثال يا بيمار به داليلي جمله خود را ناتمام رهـا كـرده و             وجه نمي 
  : به پزشك داده است مانندنه يا بلههايي مانند يا فقط پاسخي مثبت يا منفي با استفاده از واژه

-قابل حدس غير قطع آن از سوي پزشك       به دليل ادامه جمله    (...ديروز باز تب و لرز شديد       : ... بيمار

  )زدن است
  ...چند سالته؟ ... بگو اَاَاَ : ... پزشك

  يا
  )زدن استقابل حدسادامه جمله غير (...جا فقط همين:  بيمار)در حال معاينه: پزشك(

  :و يا
  چه كارت شده؟: پزشك
زدن قابـل حـدس   غيـر زشـك   به دليل قطع آن از سوي پ      ادامه جمله   (... گلوم  . كنهسرم درد مي  : بيمار
  )است

  ...چند روزه؟ : ... پزشك
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شـده كمـك   توانند به فهميدن بخش حذف    وجود دارند كه مي   اما در مواردي ديگر، شواهدي      
  :براي مثال در پرسش و پاسخ زير. كنند

  سرفه داري؟: پزشك
  .نه ندارم: بيمار

ن چنـين نتيجـه گرفـت كـه     تـوا  به مفعول نياز دارد، مـي     ندارمبا توجه به اين مطلب كه فعل        
 حـذف شـده و بـه بيـان          ، به قرينه لفظي با جمله پرسشي پزشـك        سرفهمفعول اين جمله يعني     

اي نمونـه .  انجام شـده اسـت     )سرفه(ديگر، بيان درد در اين جمله با استفاده از يك گروه اسمي             
  :زدن عبارت است ازديگر از موارد قابل حدس

  درد؟سر: پزشك
  .كنهول مي] دردسر[گيره باز مي] سردرد: [بيمار

شـده از   هاي حذف ن بخش يا بخش   چه با استفاده از شواهد موجود بتوا      در مقاله حاضر چنان   
-در پيوست، اين بخش   . هاي بيمار را حدس زد، آن جمله مورد تحليل قرار خواهد گرفت           گفته

شـده از  ذفهـاي حـ  هايي كه بخش يا بخـش  اما جمله . اندمشخص شده [] ها در داخل عالمت     
چـرا كـه بـراي مثـال        . انـد هاي تحليل كنار گذاشته شده    اند از داده  زدن بوده قابل حدس آنان غير 

هنگامي كه بيمار در پاسخ به پرسش پزشك درباره وجود درد يا ناراحتي فقط به پاسخ مثبت يا                  
-وان ساختار مورد  تكند، به هيچ وجه نمي     استفاده مي  نه يا   بلههايي چون   منفي با استفاده از واژه    

  :براي مثال در گفتمان نمونه زير. نظر موجود در ذهن بيمار را حدس زد
  سرت درد داره؟: پزشك
  .نه: بيمار

-نـه درد  ،  كنـه نمـي نه درد ،  ندارهنه درد يك از ساختارهاي ممكن مانند      تشخيص اين كه كدام   

يست و بـه همـين دليـل ايـن     مورد نظر بيمار بوده است شدني ن...  و  درد ندارم نه سر ،  گيرهنمي
  .گونه جمالت مورد تحليل قرار نخواهند گرفت
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ها ايـن اسـت كـه فراينـدهاي مختلفـي كـه در       ذكر ديگر پيش از شروع تحليل داده     نكته قابل 
اند در پژوهش حاضـر بـه ترتيـب         زبان قابل مشاهده بوده   كننده درد بيماران فارسي   جمالت بيان 

  :شدبندي و تحليل خواهند زير دسته
-خـوردن، بـاد   خوردن، پيچ آمدن، رسيدن، خوردن، خوابيدن، دادن، زمين     : فرايندهاي مادي مانند  

كـردن،  خـوردن، عفونـت  دادن، سرماكردن، صدادادن، فين، قورت )صدا(آمدن  رفتن، در كردن، راه 
-)بنـد (زدن، نفس ، سرما)نفس(كردن، گرفتن گرفتن، عملزدن، آتش آمدن، آفت كردن، بيرون تب

  . آمدنكردن، باالشدن، قولنجكردن، بلند، گير)در اثر درد زياد(آمدن 
كـردن،  كردن، استفراغ كردن، گريه كشيدن، سرفه كردن، نفس استراحت: تاري مانند فرايندهاي رف 

  .آوردنخوردن، باالهمبه) حال(زدن، كردن، آروغاسهال
يـدن، سـوختن،    كـردن، د  ردن، احـساس  كـ گرفتن، فكـر  كردن، درد درد: فرايندهاي ذهني مانند  
-زدن، سـوت كـردن، تيـر  تاريـك خوردن، سـياه  كردن، گيج رفتن، سنگيني تركيدن، چرخيدن، گيج  

  .، خواستن)درد(كردن دادن يا ولگرفتن، گرفتن و ولزدن، خاريدن، خارشكشيدن، سوزن
  .، شدن، داشتن/ ...)بود/است(بودن : اي مانندفرايندهاي رابطه

  .كردنگفتن، عرض: ي بياني مانندرايندهاف
  ).نداشتن/داشتنوجود(نبودن /بودن: و فرايندهاي وجودي مانند

بندي اين فرايندها، نوع هر فرايند با توجه به منظـور گوينـده   بيان اين نكته ضروري است كه در دسته   
 تركيـدن  يا   سوختناست و براي مثال فرايندهاي      اي كه فرايند در آن حضور دارد مشخص شده        و جمله 

انـد   به احساسي دروني و ذهني اشاره داشته       تركهسرم مي  يا   سوزهگلوم مي هاي  به دليل اين كه در جمله     
اسـت، بـه    و معناي واقعي و مادي اين اعمال يعني سوختن يا تركيدن فيزيكي مـورد نظـر بيمـار نبـوده                   

-آتـيش ] بـدنم [انگاري كه ي مانند ا در جمله،از طرف ديگر. اندعنوان فرايندي ذهني در نظر گرفته شده     

رسد كه تشبيه احساس كنـوني بيمـار بـا           به خاطر استفاده از يكي از ادات تشبيه، چنين به نظر مي            گرفته
مفهوم فيزيكي فرايند موجود، مورد نظر بيمار بوده است و به همين دليل در ايـن مـورد فراينـد از نـوع                       

 فراموش كرد كه به خاطر نبودن تحقيقي مشابه در زبـان            در مجموع نبايد  . استمادي در نظر گرفته شده    
هـاي فـراوان   شده باال و نيز به دليل فازي بـودن و همپوشـي  هاي انجامبنديفارسي و قطعي نبودن دسته    
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هـا، هـيچ دو تحليلـي در ايـن زمينـه            ميان برخي از فرايندها و نبودن مرزي قطعي و مشخص بـراي آن            
رسـد  ظـر مـي   بـا ايـن حـال بـه ن        . هاي جزيي نخواهند داشـت    تفاوتزگاري و توافق كامل و بدون       سا

 موردي در اين باره تأثير چنداني در نتايج نهايي نخواهنـد داشـت چـرا كـه                  نظرهايتغييرات و اختالف  
 .هدف از اين تحليل بررسي الگوهاي مورد استفاده بيماران فارسي زبان در بيـان و توصـيف درد اسـت                  

-شود بلكه هـر    محدود نمي   آن به معناي مصطلح  درد در اين پژوهش تنها      يان  نكته ديگر اين كه درد و ب      

-نيز در اين مقوله جـاي مـي  است  گونه ناراحتي و مشكلي كه به خاطر آن بيمار به پزشك مراجعه كرده            

 و يـا حتـي   كردنخستگي احساسخوردن،خوردن، ناتواني در غذا   از اين رو مواردي مانند سرما      و گيرند
بـا در نظـر گـرفتن مالحظـات      .رودعنوان درد به شمار مي   در اين پژوهش به     به استراحت  احساس نياز 

  :زبان به شرح زير استكننده درد بيماران فارسيباال، تحليل جمالت بيان
دادن اطالعـات    جملـه از يـك فراينـد بـراي قـرار           239كننده درد، در    ه بيان  جمل 460از ميان   

در ادامه آمار ريز مربوط به هر نـوع فراينـد           . استفاده شده است  مربوط به دردمندي بيمار در آن       
  .استيك آمده هايي براي هرهمراه با ذكر نمونه
اسـت كـه سـهم     جمله از فرايندهاي مادي اسـتفاده شـده        82در مجموع در    : فرايندهاي مادي 

  :هايي از اين جمالت عبارتند ازنمونه.  جمله است32 و زنان 50ان مرد
  .خوردمسرما

  .خوردهزانوم پيچ
  .خورهذا نميغ

  .خوردزمين پام پيچخوردم
-عالوه در بسياري از موارد مربوط به بيان درد با استفاده از يك فرايند مادي مـشاهده مـي                  به

 خود را در قالـب  مستقيم مشكلطورتفاده از يكي از اين فرايندها به  شود كه بيمار در صورت اس     
آمد يك عمل فيزيكـي بيـان        درد خود را به وسيله تشبيه آن با پي         گويد بلكه يا  فرايند مادي نمي  

اي كه درد بـر اعمـال فيزيكـي         وسيله نتيجه  و يا به   زنهدماغمو انگار يكي مشت مي    كند مانند   مي
  .تونم راه برمنميدهد مثل ت توضيح ميبيمار داشته اس
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ند ذهني به بيان درد      يك فراي  اي كه بيمار با استفاده از      جمله 132از مجموع   : فرايندهاي ذهني 
هـا  بـا توجـه بـه داده   . از آن زنان است جمله 45 جمله متعلق به مردان و      87است  خود پرداخته 

م كنـد  مستقيم دردمندي خود را اعال   طوربهخواهد  توان گفت كه معموالً هنگامي كه بيمار مي       مي
  :گيرد ماننداز فرايندهاي ذهني كمك مي

  .كنه يا اول شب مثالًح زود درد ميلوم هم يك مقداري صبگ
  .گرفتهچند وقته اين بغلم درد

  .هتركيآقاي دكتر سرم م
  .رهميسرم گيج

  بـراي بيـان    ا مـورد اسـتفاده از ايـن فراينـده         25هاي تحقيق، در مجمـوع      در داده : فرايندهاي رفتاري 
  :زنان است مانند مورد مربوط به 4 مورد مربوط به مردان و 21شوند كه  مشاهده ميمنديردد

  .بايد بيشتر استراحت كنيم
  .بكشمتونم نفسجور نميهمين

  .كردديشب تا صبح سرفه
  .زنمهمش هم آروغ مي

توان گفت كه معموالً استفاده از فرايندهاي رفتاري براي بيان و توصـيف   ها، مي بر اساس داده  
آمـدها و عـوارض ناشـي از        شود كه بيمار بخواهـد پـي      از سوي بيمار در مواردي انجام مي      درد  

  .بيماري خود را بگويد
اي و انـواع     فراينـدهاي رابطـه    ،شـده در جمـالت تحليـل    :  و انواع ريز آن    ايفرايندهاي رابطه 

اي كه  اند اما در هيچ مورد جمله     هاي بيان درد به كار رفته     ختلف آن در موارد بسياري در جمله      م
هـايي از   نمونه. شودداده شده باشد مشاهده نمي    راي قرا اطالعات اصلي درد در يك فرايند رابطه      

  :اي عبارتند ازدارنده فرايند رابطههاي در برجمله
  .آقا ما گلودرد شديم

  .بيني هم داشتيمآبريزش
  ).گيج است(سرم يك كم گيجه 
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  .شماسهال مي
ا تنها شش   ه، در داده  با اين كه تعداد اين فرايندها در زبان فارسي كم نيست          : فرايندهاي بياني 

ها مربوط بـه نقـل قـول و    شوند كه پنج مورد از آن    ده از فرايندهاي بياني مشاهده مي     مورد استفا 
رد نيز رسد اين مو يهر چند به نظر م    . ها در جمله توصيف درد آمده است      تنها مورد اول از مثال    

دارنده اطالعات  وجه در بر  هيچاست و به  كننده گفتمان استفاده شده   به نوعي به عنوان يك شروع     
  :ها عبارتند ازموارد استفاده از فرايندهاي بياني در داده. درد نيست

  .عرض شود كه گلودردم
  .نزديكه] قندم[تقريباً : گفت

  .اسيد اوريك بده: دكتر گفته
  .بواسير داري: گفتند
  ).بار2(كه مشكلي نيست : گفتند

طـور  اي ندارد و همانارسي مورد استفادهرسد فرايند بياني براي بيان درد در زبان ف به نظر مي  
 ،آينـد ستفاده به عنوان فعل بند اصلي مي    آيد، اين فرايندها در صورت ا     ميهاي باال بر  كه از نمونه  
  .پردازدوصيف درد مي اين بند درونه است كه به ت در واقعحال آن كه

- فرايندها مـشاهده مـي     تفاده از اين  هاي تحليل تنها پنج مورد اس     در داده : فرايندهاي وجودي 

با اين وجـود، در  . اند جالب اين كه چهار مورد از اين پنج مورد به شكل منفي به كار رفته              .دشو
رسـان بيمـاري در قـسمت       رسـد كـه بخـش اطـالع       هاي داراي فرايند وجودي به نظر مي      جمله

  :ديگري از جمله و نه در فرايند قرار داده شده است
  .هست] نفستنگي[يك مقداري 

  ) مورد2(مشكلي نيست؟ 
  سنگ نيست اين طرف؟

  .هيچي هم نيست
 مـورد   112 مورد بوده است كه      161ها  گروه اسمي براي بيان درد در داده      دارنده  تعداد جمالت در بر   

  :هايي از اين جمالت عبارتند ازنمونه. اند زنان توليد شده مورد توسط49وسيله مردان و به
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  .آقا ما گلودرد شديم
  .جي بودهكمي گي

  .درد گرفتمبدناز پريشب 
  .سرگيجه داره

  :گروه صفتي نيز در بعضي موارد براي بيان درد كاربرد داشته است مانند
  .سرم يك كم گيجه

  .خشكه] امبيني[
  .حسهزانوهام بي

  .ام خيلي تنگهسينه
مـردان  دادن اطالعات اصـلي بيـان درد در آن،   مورد كاربرد گروه صفتي براي قرار  55از ميان   

  . مورد دارند20 و زنان 35
  

  :دهدها را نشان ميآمده از تحليلمار به دست آ2 شماره جدول
  هاي پيشنهادي هليديآمار مربوط به تحليل جمالت فارسي بيان درد بر اساس قالب: 2جدول شماره 

  مجموع  هاي زنانتعداد جمله  هاي مردانتعداد جمله  قالب بيان درد

  240  81  159  )كلّي (استفاده از فرايند

  82  32  50  فرايند مادي

  132  45  87  فرايند ذهني

  25  4  21  فرايند رفتاري

  0  0  0  ايفرايند رابطه
  0  0  0  فرايند بياني        

  0  0  0  فرايند وجودي

  161  49  112  استفاده از گروه اسمي

  55  20  35  استفاده از گروه صفتي
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-شـده بـه  هـاي ارايـه  آيد اين است كه عالوه بر قالب    مي بر هاتر داده چه كه از بررسي دقيق    آن

توان در اين باره معرفـي      درد، قالب چهارم ديگري را نيز مي      وسيله هليدي براي بيان و توصيف       
رسـان دربـاره مـشكل و درد در آن     دادن بخش اطالع   استفاده از گروه قيدي براي قرار      كرد و آن  
گـر  دهد، بيـان  را بيشتر توضيح ميبينهمي كه فعل تار قيد  كه در آنبينهچشمام تار مي  : است مانند 

  .مشكل بيمار بوده است
  

  گيريبحث و نتيجه

 بـا   يكننـده درد در زبـان فارسـ       انيـ  جمـالت ب   ليـ  و تحل  يبررسدر مقاله حاضر كه با هدف       
اسـت، پـس از معرفـي مختـصر موضـوع و بررسـي       نوشته شده  )1998 (يدياستفاده از مدل هل   

كننـده  ، يكي از كارهاي مطرح در اين زمينه كه جمالت بيان      هاي مرتبط ها و تحقيق  شپيشينه تال 
در اين روش كه    . است تشريح شد  درد در زبان انگليسي را در چهارچوبي مشخص تحليل كرده         

هاي مختلف بيان درد در زبان انگليـسي در يكـي از سـه            است، حالت وسيله هليدي ارايه شده   به
رسان دربـاره درد  دادن بخش اطالعگروه اسمي و گروه صفتي براي قرار يند،  قالب استفاده از فرا   

-هاي انجام آوري مكالمه هاي زبان فارسي كه از ضبط و جمع       بررسي داده . گيرنددر آن جاي مي   

 بيمار و يكي از پزشكان واقع در يكي از مراكز درماني مركز شـهر مـشهد تـشكيل                   80شده بين   
يان و توصـيف    در زبان فارسي نيز سه قالب پيشنهادي هليدي براي ب         دهد كه    نشان مي  استشده

ها براي بيـان درد توليـد       اي كه توسط نمونه    جمله 460طوري كه از مجموع     به. درد كاربرد دارد  
 جملـه از  55 جمله از يـك گـروه اسـمي و در    161 جمله از يك فرايند، در 239است، در  شده

آمـار دقيـق بيـان      . استعات اصلي درد در آن استفاده شده      دادن اطال يك گروه صفتي براي قرار    
است كه با توجه بـه  مده آ2 شماره جدولاساس الگوي هليدي در زبان بر  هاي فارسي درد نمونه 

-است، فرايندهاي بياني بـه    گونه كه هليدي نيز در تحقيق خود نشان داده        همانتوان گفت   آن مي 

- دادهشـود و ر زبان فارسي نيز مشاهده مي  اين مطلب د   مستقيم نقشي در بيان درد ندارند و      طور

قـول و بـازگويي      از اين فرايندها بيشتر براي نقـل       دهنده اين مطلب هستند كه    هاي مربوط نشان  
زبان كه گاهي درد را به عنوان   خالف بيماران انگليسي  عالوه، بر به. شودگفتار ديگران استفاده مي   
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دهنـد، در زبـان فارسـي هـيچ مـورد مـشابهي         له قرار مي   جم كردن در گوينده يا فاعل عمل بيان    
  :مشاهده نشد مانند

The pain suggests (that you have) an infection. 

  )نشدهمشاهده... (ه كه گدردم مي
الت بيـان و توصـيف درد   اي در جمـ  چـه فراينـدهاي رابطـه     اما نكته جديد اين است كه اگر      

گـر  اي است كـه بيـان   گروه اسمي يا صفتي پيش از فرايند رابطهشوند اما معموالً اين  استفاده مي 
اي در زبان فارسي اطالعات اصـلي       ه مشكل بيمار است و فرايند رابطه      اطالعات اصلي مربوط ب   

نكته جديـد ديگـر      .اين مطلب در مورد فرايندهاي وجودي نيز درست است        . ندارددرد را در بر   
يدي يعني بيان درد با اسـتفاده از فعـل يـا فراينـد، گـروه         شده هل هاي ذكر اين كه عالوه بر قالب    

مشكل خود را در قالب يـك گـروه     شود كه بيمار    واردي مشاهده مي  اسمي و گروه صفتي، در م     
هـاي تحليـل     نظـر آمـاري بـسامد چنـداني در داده          هر چند اين حالت از    . كندميقيدي نيز بيان    

هـاي  تواند به عنوان يكـي ديگـر از قالـب          مي نيزرسد كه اين ساختار     است اما به نظر مي    نداشته
بر الگوهاي پيـشنهادي هليـدي،      گيرد و به همين دليل عالوه     ممكن براي بيان درد مورد نظر قرار      

- اين تحليل مورد توجه قـرار گرفتـه      بيان درد از طريق گروه قيدي نيز به عنوان حالتي ديگر در           

  .استا معرفي نكرده آن رتي كه هليديحال. است
بندي كرد كـه بـر      توان جمع  از اين تحقيق را به اين صورت مي        آمدهدستمجموع نتيجه به  در

هاي فرايندي مادي، رفتاري و ذهنـي، بـا   رد در زبان فارسي با يكي از قالب  دبيان  ها،  اساس داده 
ذهني نسبت بـه    آمار باالي فرايندهاي     .پذير است گروه اسمي و يا با گروه صفتي و قيدي امكان         

 دهنـد كـه بيـان و   زبان ترجيح مـي دهنده اين مطلب است كه بيماران فارسي  ديگر فرايندها نشان  
كننـده  هاي ذهني خود انجام دهنـد كـه ايـن مطلـب تأييـد     توصيف درد خود را بر اساس تجربه 

-كنـد نمـي    اين كه هنگامي كه بيمار احساس مـي        نكته جالب . ذهني و شخصي بودن درد است     

-ود را با استفاده از فرايند ذهني به پزشك منتقل كند از تشبيه يـا بيـان پـي                  تواند ماهيت درد خ   

در ايـن   . گيـرد يك فرايند مادي يا رفتاري كمـك مـي        ملموس و فيزيكي درد در قالب        آمدهاي
-ها به نظر مـي    ترين روش ي بيان و توصيف درد يكي از مناسب        استفاده از گروه اسمي برا     ،بين
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دهنده درد و تجربه ذهني بيمـار اسـت و از سـويي             يك سو بازتاب   كه گروه اسمي از      رسد چرا 
هـاي  كننـده ديگر مشكل بيمار را به شكلي قابل فهم براي پزشـك و در قالـب يكـي از شـركت         

شود گونه كه در عمل نيز مشاهده مي      كند و همان  عنوان يك پديده بيان مي    موجود در جمله و به    
  .ه درد آمار بااليي را داشته استاستفاده از يك گروه اسمي براي اشاره ب
رسد اين است كه آيا چگونگي بيان درد وابـسته بـه زمـان              پرسشي كه در اين جا به ذهن مي       

هاي اين مقاله از بيماراني كه در مراجعه بـه پزشـك و   از آن جا كه داده. احساس آن خواهد بود   
 به اين پرسش با توجه بـه  ، دادن پاسخي مناسب   استبه هنگام احساس درد و بيان آن تهيه شده        

هاي بعدي اين جنبـه     شود تا در پژوهش   به همين دليل پيشنهاد مي    . پذير نيست ها امكان اين داده 
بـدين  . از بيان درد يعني رابطه چگونگي بيان و توصيف درد با زمان احساس آن بررسـي شـود                 

-نند تغييري در نتايج به    كشته را توصيف مي   معنا كه آيا هنگامي كه افراد درد مربوط به زمان گذ          

ها هاي نمونه  باره، بهتر است تا ابتدا مكالمه      در اين . آمده در مقاله حاضر ايجاد خواهد شد      دست
ه شود تـا دردي را  در هنگام دردمندي ضبط شوند و سپس از همان افراد پس از بهبودي خواست            

ـ  كه بهبود يافته   بـا زمـان احـساس آن و    ان درداست توصيف كنند و بر اين اساس رابطه نـوع بي
  .دي در نتايج مشخص شوهاي احتمالتفاوت

يـابي بـه    هـاي مـرتبط، دسـت     ي از اين تحقيق و نيز ساير تحقيق       روشن است كه هدف آرمان    
-بـه . كالت بـشري يعنـي درد اسـت       ترين مش گشايي از يكي از مهم    اي كاربردي براي گره   جنبه

گونـه از  گـرفتن ايـن   نظـر شناسان، بـا در    زبان شود تا پزشكان با همكاري    خاطر پيشنهاد مي  همين
يا اي عملي براي تشخيص      شيوه ن با تجربيات خود در طراحي و ارائه       هاي زباني و تلفيق آ    جنبه
  . تالش كنندشدهب اطالعات بيشتر درباره درد بيانكس
  

  كتابنامه

ل در ارزيابي بيماران قبل و      گينامه درد مك  استفاده از پرسش  « )1383 (نژاد، غالمرضا و ديگران   ابراهيمي
مجلـه  ،  »در بيمارستان شهيد بـاهنر كرمـان      ) مغزيضربهضايعات غير (بعد از جراحي مغز و اعصاب       

  .119-125: 2شماره  ، دوره يازدهم،لوم پزشكي كرماندانشگاه ع



 اولشمارة ، ششمسال                  مشهدهاي خراسان دانشگاه فردوسي           مجلة زبانشناسي و گويش                        164

اولـين  مجموعه مقـاالت    ،  »هاي جنسيتي در توصيف و بيان درد      بررسي تفاوت « )1388 (استاجي، اعظم 
: مـشهد  ،14: صنژاد، رضا پهلوانبه كوشش محمد ،شناسيايش ملي آموزش زبان فارسي و زبان     مه

 .دانشگاه فردوسي
Broderick, J. E., Stone A. A., Calvanese P., Schwartz J. E. & Turk D. C. 

(2006). Recalled Pain Ratings: A Complex and Poorly Defined Task. The 

Journal of Pain, 7 (2), 142-149. 

Damasio, A. R. (1999). The Feeling of What Happens. New York: Harcourt 

Brace and Company. 

Freud, S. (1926). Inhibitions, symptoms and anxiety. In On 

psychopathology: Inhibitions, Symptoms and Anxiety and Other Works, 

1979, Volume 10, 237-333. Harmondsworth: Penguin Freud Library. 

Halliday, M. A. K. (1994). An Introduction to Functional Grammar, 2
nd
 ed. 

New York: Edward Arnold. 

Halliday, M.A.K. (1998). On the grammar of pain, Functions of Language, 

5 (1), 1-32, Amsterdam: John Benjamins B.V. 

Halliday, M.A.K., & Matthiessen Christian M. I. M.  (2004). An 

Introduction to Functional Grammar. London: ARNOLD a member of 

the Hodder Headline Group. 

Lascaratou, C. (2007). The Language of Pain (Expression or description?). 

Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 

Melzack, R., & Warren S. T. (1971). On the language of pain. 

Anaesthesiology. 34, 50-59. 

Strong, J., Mathews T., Sussex R., New F., Hoey S. & Mitchell G. (2009). 

Language and gender differences when describing a past pain event. 

PAIN. 145, 86–95. 

Sussex, R. (2007). Notes for a lecture on the vocabulary of pain in 

intercultural communication. School of Languages & Comparative 

Cultural Studies. Queensland: The University of Queensland. 

Thompson, G. (2004). Introducing Functional Grammar. London: 

ARNOLD a member of the Hodder Headline Group. 

 


