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 چکیده

ن تریشناسی، یکی از مهمهای مکاتب زبانمبنای اصول و نظریه تحلیل و بررسی متون ادبی بر

ویژه زمانی که بحث مقایسۀ به ،های اخیر بوده استهرویکردهای نقد و تحلیل آثار ادبی در ده

های زبان زنانه تفاوتتواند ها، میهای زنان و مردان باشد، توجّه به ساختارهای زبانی آثار آنداستان

 شناسیهای مهم زبان. یکی از نظریهکندت آثار را نمایان و مردانه را مشخص کند و نیز ضعف و قو

مایکل هالیدی است. در این  گرایینقش ۀای پرداخت، نظریتوان به چنین مطالعهکه با معیار آن، می

بررسی  به هالیدی گرایینقش ۀظرین شده است ـ بنابرتوصیفی انجام که به روش تحلیلی_ مقاله 

های دو نویسندۀ بزرگ، سیمین دانشور و بزرگ علوی ساختار و کارکرد زبان و دستور زبان در داستان

های اصلی مقاله این است که در سبک نویسندگی سووشون و جمله یافته. ازشده استپرداخته 

های فعلی و اسمی دیده ربرد گروههای خاص در کانویسندگان زن، وجود برخی ویژگی طورکلیبه

نمونه نمودهای التزامی در سووشون بسامد  عنوانبهشود که در سبک نویسندگان مرد نیست و می

 د.بیشتری دار

 .گرا، هالیدی، رمان، سیمین دانشور، بزرگ علویشناسی نقشزبان :ی کلیدیهاواژه
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 . مقدمه0

های ادبی و زبانی در بررسی متون ادبی، به دلیل استفاده از نظریه هاستسال

های ادبی و زبانی، بهتر با کمک نظریه درواقعها رواج یافته است. های مثبت آنجنبه

تر و توان به نقاط ضعف و قوت یک متن ادبی پی برد و روش تحقیق منسجممی

 های مهم زبانی یعنیاز نظریه یکی اساس برگرفت. در این مقاله  شیپ درتری منظم

ن و های یک نویسندۀ زگرا به بررسی کارکرد گروه فعلی در داستانشناسی نقشزبان

میالدی با آراء مایکل  21پردازیم. این نظریه در اوایل دهۀ یک نویسندۀ مرد می

 ترینترین و مقبولبه یکی از مهم سرعتبهشناسی ایجاد شد و هالیدی، در زبان

ک گرا، زبان صرفاً یشناسی نقششناسی بدل شد. طبق زبانها و مکاتب زباننظریه

عنصر داخلی که از طریق دستور و سایر نمودهای زبانی بررسی شود نیست؛ بلکه 

 کارکردی اجتماعی نیز دارد و باید کارکرد زیادی برای زبان در جامعه قائل باشیم. 

 و سؤاالت تحقیق مسئله. بیان 0-0

نامه و مقاله دربارۀ تفاوت سبک داستانی نویسندگان تاکنون آثار مختلفی اعم از پایان 

های است که اغلب این آثار، بنابر نظریه شدهنوشتهها زن و مرد از منظر زبانی و ادبی آن

های از رهگذر نظریه آنکهحالاند. ادبی به تحلیل تطبیقی این متون پرداخته

های علمی و منسجمی را ارائه کرد. توان تحلیلدستوری هم میشناسانه و آراء زبان

ت شناس بزرگ انگلیسی اسها، نظریۀ دستوری ام کی هالیدی، زبانیکی از این نظریه

که برای اولین بار به ارائۀ نکاتی تازه پیرامون این نظریه پرداخت که در مکاتب زبانی 

 و دستوری گذشته مطرح نشده بود.

 های زیر بیابد:ن است تا پاسخی برای پرسشاین پژوهش بر آ

 هایی میان زبان داستانی سیمین دانشور و بزرگ علوی وجود دارد؟ـ چه تفاوت

 توان یافت؟هایی میان زبان داستان نویسان زن و مرد میـ چه شباهت

 هایی با یکدیگر دارد؟نویسان زن و مرد چه تفاوتـ کارکرد گروه فعلی در داستان



 06... /  و دانشور سیمین هایداستان در زبانی تنوع و شناسیسبک

 ای در داستان دو نویسنده به چه میزان است؟ای و خوشهاستفاده از جمالت هستهـ 

 و ضرورت تحقیق اهداف. 0-4

ویژه متون داستانی با این نظریۀ زبانی این است که از اهمیت بررسی متون ادبی به

توانیم به ساختار زبانی متون ادبی و کارکرد اجتماعی زبان آن رهگذر این نظریه می

اسی شنگرای هالیدی از معدود مکاتب زبانشناسی نقشزبان درواقعمتن پی ببریم. 

دهد. علّت انتخاب بزرگ علوی و سیمین است که چنین امتیازی به پژوهشگر می

اند که از مشهورترین و هایی خلق کردهدانشور، این است که این دو نویسنده، داستان

 توان با بررسیرو میاینشوند. ازترین متون داستانی معاصر فارسی محسوب میمهم

 آثار این دو نویسنده، معیارهایی را برای مطالعات مشابه به دست آورد. 

 . پیشینۀ تحقیق0-9

در خصوص نظریۀ هالیدی تاکنون تحقیقات متعددی صورت گرفته است و نویسندگان 

اند و آن را با آثار منثور و منظوم مطابقت های گوناگون به نظریۀ وی نگریستهدریچه از

 است« انسجام»خورد، عامل اند. آنچه در میان این تحقیقات بیشتر به چشم میداده

که  هاییاست. از پژوهش قرارگرفتههای دیگر مورد توجه منتقدان بیشتر از بخش که 

 کنیم:اند به ذکر چند مورد اکتفا میاختهبه بررسی نظریۀ هالیدی پرد

تحلیل گفتمانی ـ دستوری منظومۀ صدای وتجزیه»(، در مقالۀ 0926آزاده نعمتی )ـ 

تحلیل این اثر سهراب سپهری واز الگوی هالیدی برای تجزیه« پای آب سهراب سپهری

 در سطح کالن استفاده کرده است.

« دایستایی و مقولۀ تهی در زبان فارسیخو»(، در مقالۀ 0961رضوان متولیان )ـ 

 مختصر سخن گفته  و البته طوربهشناسی نقشی دربارۀ گروه فعلی در دستور زبان

 صورت پراکنده مباحثیبه همآنتنها دربارۀ یک نوع از گروه فعلی یعنی ناخودایستا، 

 مطرح کرده است.
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های سبکی و شخصیتی یبررسی ویژگ»ای با عنوان ( در مقاله0969ـ طاهره ایشانی )

به بررسی چند داستان از سیمین « گراشناسی  نقشسیمین دانشور با رویکرد زبان

گرا به ابعاد شخصیتی سیمین دانشور شناسی نقشدانشور پرداخته و از طریق زبان

 پرداخته است.

های بزرگ علوی بررسی انسجام متنی در داستان»( در مقالۀ 0967) قزلباشـ نیلوفر 

الگوهای انسجام  ازنظرپنج داستان بزرگ علوی را « بر اساس نظریۀ حسن و هالیدی

 متنی شامل عوامل دستوری، واژگانی و پیوندی بررسی کرده است.

وع موض شده تاکنون پژوهشی دقیق و جامع در خصوصهای انجامبا توجه به بررسی    

این تحقیق صورت نگرفته و نتایج مقالۀ حاضر با نگاهی نو به این موضوع پرداخته 

 است.

 ی تحقیقهاافته. بحث و ی4

 . نظریۀ هالیدی4-0

آراء هالیدی به همان اندازه که پرطرفدار و مورد استقبال است، منتقدان سرسختی    

وص زبان است. محمدرضا نیز داشته و دلیل این موضوع وسعت نظرات هالیدی در خص

ویژه نظریۀ های هالیدی، بهباطنی، نخستین فردی است در ایران که اندیشه

ی کرد و خود نیز در جایی گفته که از طرفداران معرفگرای وی را شناسی نقشزبان

 اجتماعی_  بررسی زبان بدون توجه به بافت فرهنگی»نظریات هالیدی است؛ زیرا 

 ۀرود )بررسی زبان به شیومی کار بهفت کالمی که در آن زبان و بدون توجه به با

 (. 02: 0922)باطنی،  «معنی استچامسکی( کاری بیهوده و بی

ی هالیدی در حوزۀ دستور زبان به نظریۀ هایبندمیتقسترین یکی از مهم

گردد. البته این نظریه با همۀ محبوبیتش در آغاز، پس از بازمی گرانقش یشناسزبان

 0662هالیدی در سال دو سه دهه، دیگر آن رونق گذشته را نداشت و منسوخ شد. 

را مطرح کرد که پس از مدتی این نظریه رد شد. او « شناسی نقشیزبان» ۀنظری



 40... /  و دانشور سیمین هایداستان در زبانی تنوع و شناسیسبک

داند و بین سه می« مقوالت»و « هامیزان»بافته از همای بهساخت زبان را مجموعه

 شود:سطح، چهار مقوله و سه میزان تفاوت قائل می

شامل آوا و « اولیه ۀماد» ؛شامل دستور و واژگان« شکل»ند از: اسه سطح عبارتـ 

 میان شکل و بافت است. ۀکه ناشی از رابط« بافت موقعیت» ؛خط

یا نظم « ساختار» ؛واژهتکشامل جمله، گروه، واژه، « واحد»ند از: اچهار مقوله عبارتـ 

شامل گروه اسمی، گروه فعلی، گروه « طبقه»؛ نشینی واحدها در کنار همو ترتیب هم

نظم و ترتیب جانشینی در بین واحدهای طبقات بسته را در « شبکه»؛ ... اضافهحرف

 شمار، وجه، زمان، شخص. مانند ،گیردبرمی

 ؛ترتیب واحدهای زبانی است نشانگر« مراتبمیزان سلسله»از:  اندعبارتسه میزان ـ 

تبیین « میزان تحلیل»و  های زبانی استبین مقوالت و داده ۀرابط« میزان نمود»

 .ها در سطوحتفاوت

افت ب»گرایی، با الهام از مفهوم پرداز رویکرد نقشترین نظریههالیدی، برجسته

ی یا سازگانشناسی زبان» ۀجی. آر. فرث، نظری« نظام ساختی» ۀو نیز نظری« موقعیت

یل تحلیل متون تبد ۀرا معرفی کرد که به رویکردی موفق در عرص« نقشی ـ مندنظام

نقشی دو مفهوم بنیادین مستتر است که نام این  ـ مندشناسی نظامدر زبان شد.

از معانی است « نظامی»هر زبان «. نقش»و « نظام: »است شدهگرفتهها رویکرد از آن

کنند. با کمک صورت، معانی تظاهر پیدا می درواقعود و شهمراه می« صورت»که با 

های باید گفت که هالیدی دو مفهوم از آن در نظر دارد: الف( نقش« نقش»در مورد 

 داندمی« های اجتماعینقش»های زبان را نقش ۀهای زبانی. او همب( نقش ؛دستوری

 .(97: همان)

 شناسی صرفاً بهدستور و معنی او، زبان، نظامی برای ساختن معانی است و ازنظر

معانی موجود در یک زبان  ۀبلکه یک نظام کامل از هم ؛شودمعانی واژگان محدود نمی

 واژگان. در حقیقت در باشود که دستور زبان تعیین می باقدر است و این معانی همان
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در رویکرد »شوند. می« رمزگذاری»پردازی این رویکرد، معانی در قالب عبارت

که بل ؛یک امر قراردادی نیست یپردازعبارتو  یمعنبین  ۀگرای هالیدی رابطنقش

 «شوند، ارتباط دارندطبیعی با معانی که رمزگذاری می طوربههای دستوری صورت

 .(97: 0976)مهاجر و نبوی، 

دادی. داند نه قراربین دستور و معناشناسی را طبیعی می ۀهالیدی رابطباید گفت: 

صورت اولیه یا صورت فرضی زبان  ۀصورت که ارتباط بین معنا و کالم در مرحل به این

ند ای مان، هیچ ارتباط طبیعی بین معنای جملهگریدیعبارتبه؛ است قراردادی بوده

وجود ندارد. برای شروع و تکامل نظام  «آن را به من بده»و یا « خواهممن آن را می»

در غیر این  .(22: 0922باطنی، رک: ) ضروری است گونه قراردادهای اولیهزبان، این

ی های طبیعها، نشانهله ارتباط تنها به تعداد اندکی معانی که برای آنئصورت، مس

« ای طبیعییک نظام نشانه»بنابراین دستور واژگان شامل ؛ شدوجود دارد، محدود می

ش تحلیل کالمش نقوویژه تجزیههگرایی هالیدی باست و این تفکر در دیدگاه نقش

 بنیادین دارد.

ن، اکند: نقش اندیشگانی زبی زبان را به سه دسته تقسیم میانها و معهالیدی نقش

های بنیادی زبان این است که آدمی از ویژگین. نقش متنی زباو  نقش بینافردی زبان

های بیرونی و درونی خود تصویری ذهنی اش از واقعیتکند تا به تجربهرا قادر می

ست. ما واقعیت را چیزی ا گاه این تصویرهابدهد. ساخت اندیشگانی بند، تجلی

ین ا صورتبهبندی واقعیت دانیم. تقسیممیو احساسات ها، رویدادها کنش ۀدربردارند

 .ودشگیرد و از طریق دستور بند بیان میفرایندها در نظام معنایی زبان صورت می

وه هر فرایندی بالق»فرایندها بسیار ساده است. چارچوب معنایی اصلی برای بازنمایی 

دستوری گروه فعلی نمود  ۀکه در مقول خود فرایند. 0ت: اس شدهلیتشکاز سه بخش 

ع یابند و بسته به نوکنندگان در فرایند که گروه اسمی تحقق میشرکت .4؛ یابدمی



 49... /  و دانشور سیمین هایداستان در زبانی تنوع و شناسیسبک

 بازنمودهعناصر بیرونی که در گروه قیدی یا گروه اضافی  .9؛ اندفرایند متفاوت

 (.042)همان: « شوندمی

نکتۀ مهم دیگر این است که بدانیم، گروه فعلی خود دارای تقسیمات و مصادیقی 

بندی گروه فعلی از دید خودایستای شخصی و غیرشخصی و جمله تقسیماست. از

علی است. در انگلیسی به گروه فعلی ترین تقسیمات گروه فناخودایستا ـ که از مهم

 «قیدواره فعلی»توان به آن گویند که در ترجمۀ فارسی، میمی converb ناخودایستا،

روند و مانند قید، آن را توصیف افعال، همراه با فعلی دیگر به کار می گونهنیاگفت. 

بان گونه افعال در ز؛ این«بردش کشید« و»آمد پیش من  دوید»کنند: مثل: می

 صورت مستقل به کار روند.عنوان محمول یک جملۀ خبری بهتوانند بهانگلیسی نمی

در  0619اصطالح قیدواره فعلی را نخستین بار گوستاو جان رامستِدت در سال 

ی هادر بیشتر زبان تبعبهدر زبان انگلیسی و  (.49: 4106)کامینگز،  اش به کاربردمقاله

سی، دو نوع ساخت کنترل اجباری وجود دارد که هردو هندواروپایی و حتی زبان فار

 :دارند قراردر زمرۀ گروه فعلی خودایستا 

ها جملۀ پایه و پیرو دارای زمان که در آن( exhaustive control) . کنترل کامل0

تواند قیود زمانی متفاوت با جمله پایه داشته باشد ارجاعی هستند و متمم نمی

و افعال وجهی مانند « شروع کردن، تمام کردن»مانند  (. افعال نمودی42)همان: 

ند گزیناز افعالی هستند که متمم زمان ارجاعی را برمی« توانستن و مجبور بودن»

 توانیماما نمی  ؛توانم فردا بیایمدهند:  من میو ساخت کنترل کامل را شکل می

 (. 26: 0961)متولیان، توانم فردا بیایم بگوییم من امروز می

. کنترل ناقص که دارای متممی است که زمان آن همواره نسبت به زمان جمله 4

پایه تأخر دارد، پس زمان متمم نسبت به جملۀ پایه حتماً آینده است. افعال قصدی 

 قول»و افعال جبری مانند « متقاعد کردن، تصمیم گرفتن و سعی کردن» مانند

جمله افعال این از« ور گرفتندادن، ضمانت دادن، تعهّد دادن، قسم خوردن، دست
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اما در «. علی امروز به حسن اجازه داد که فردا برود»مانند  ؛(22)همان:  گروه هستند

زمان مستقل عمل کند و حتی زمان  ازنظرتواند کنترل غیراجباری، متممش می

 گذشته هم باشد و بر این اساس دارای تصریف کامل است.

اسی شنو سیمین دانشور بر مبنای نظریۀ زبان های بزرگ علوی. بررسی داستان4-4

 نقشی

علّت برگزیدن دو نویسندۀ زن و مرد، این است که بتوانیم ساختارهای فعلی موجود 

را در داستان یک نویسندۀ زن با یک نویسندۀ مرد مقایسه کنیم تا اگر ساختارهای 

ان ، از میخاص مربوط به یک جنسیت وجود داشته باشد، تبیین شود. از سوی دیگر

و از میان مردان، بزرگ علوی و اثر « سووشون»زنان، سیمین دانشور و اثر مشهورش، 

هایی از آثار موفق و مشهور داستانی برگزیده شد تا نمونه« شیهاچشم»مشهورش، 

 .فارسی برگزیده شود

مبنای نظریۀ  صرفاً بر شود،بررسی میآنچه در این تحقیق مورد ابتدا باید گفت  

های کالمی و سایر مقوالت دستوری تنها به نظریۀ هالیدی و گروه شناسی نقشی استزبان

 .معطوف و محدود است

در ادامه، به بررسی و تحلیل شواهدی از این دو داستان بر اساس انواع ساختارهای 

 شود.ها پرداخته میهای مختلف آنگروه فعلی و حالت

ای نویس، اندیشمندان متعدّد و برجستهندربارۀ تفاوت زبان زنان و مردان داستا   

 شناسجمله رابین لیکاف، زباناند، ازدر طی سالیان اخیر، تحقیق و بررسی کرده

تفصیل دربارۀ تفاوت زبان زنان و مردان صحبت کرده است و برجستۀ معاصر هم به

 عدمهای ضعف و تر از مردان است؛ زیرا شامل انگارهمعتقد است که زبان زنان، پست

اد جدی بسیار زی اهمیت و سبک و غیرقطعیت است. تأکید زبان زنانه بر مطالب بی

 است. لیکاف سخن جالبی دربارۀ ارتباط میان جنس زبان و سلطۀ جنسیتی مطرح

گفتار مردان نیرومندتر است و اگر زنان خواهان کسب »گوید کرده است و می
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: 0972)مهاجر و نبوی،  «ها را بپذیرندن آنهای اجتماعی با مردان هستند، باید زبابرابری

042.) 

های زبان زنان و مردان تحقیقاتی انجام یکی دیگر از محققانی که در حوزۀ تفاوت

شناس اهل انگلیس است و معتقد است مکالمات مردان داده است، جنیفر کوانس، زبان

ی دیگران را سویه و شبیه به سخنرانی است؛ اما مکالمات زنان، همراهغالباً یک

جرئت گفت که هالیدی نخستین اندیشمندی توان بهطلبد و اجتماعی است. میمی

های کلی دربارۀ شناسی و نه نظریهبود که این تفاوت را از دیدگاه دستوری و زبان

 زبان یا سبک زبانی و بالغت بررسی کرد. 

ستی درهالیدی به ها نیست.نکتۀ مهم این است که بدانیم زبان تنها صدا و واژه    

های روزمره و حتی گوید که زبان، شامل تمام نمادهای زبانی، حرکات بدنی، عادتمی

دهند. شود و مجموعۀ این امور باهم زبان را تشکیل میها و حرکات چهره هم میژست

ها استفاده ها، واژگانی وجود دارد که فقط یکی از دو جنس از آندر بسیاری از زبان

درست مانند طرز نشستن و راه رفتن زنان با مردان که باهم فرق دارند. کنند، می

کنند استفاده نمی« نوکرتم»عنوان نمونه در زبان فارسی، زنان غالباً از جمالتی مانند به

 برند.کار نمی را به« خدا مرگم بده»و مردان هم جمالتی مانند 

ه ای بفاده از جمالت هستهدر است« هایشچشم»یکی از ایرادات پُربسامد داستان 

د: گویباره میگردد. هالیدی دراینچینش نادرست و غیر فصیح جمالت هسته برمی

ا رسد؛ امکار بردن جمالت هسته و وابسته کنار هم آسان به نظر می در نگاه اول، به»

 «تجمله کجاس باید دانست که دقیقاً و ازنظر منطق زبانی، جایگاه اصلی و مناسب هر

رسید باز هایی که از خارجه برایم میحتی نامه»عنوان نمونه: به (. 62: 0676یدی، )هال

 :0211 )علوی،« کردم، باوجوداینکه تمبر خارجه داشت، به امید اینکه نامۀ اوستمی

499 .) 
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ای دارای یک بندِ ای است )جملۀ مرکب هستهدر این مثال که از نوع جملۀ هسته  

جای اینکه در کردم( بهوابسته است(، جملۀ هسته )باز میهسته و یک یا چند بند 

انتهای جملۀ مرکب قرار بگیرد، بین دو جمله وابسته قرارگرفته است که الزاماً باید با 

حتی »گونه است: حرف عطف به هم وصل شوند؛ یعنی صورت صحیح جمله این

ه امید اینکه نامۀ رسید و تمبر خارجه داشت، بهایی را که از خارجه برایم مینامه

 « کردم.اوست، باز می

 یا: 

ترین سرّ زندگی من بود. ریخت. آقای ناظم این بزرگزن ناشناس اشک می»  

کس از آن خبر نداشت. برای اینکه دربارۀ کارهای دیگر من باالخره کسانی بودند هیچ

که  طوریکه کمابیش اطالعاتی داشتند، حتی از روابط سیاسی من با او باالخره همان

دانست که من او را از زندان کس جز آرام نمیدانید، پلیس اطالع داشت؛ اما هیچمی

: همان)« امبه امید اینکه او را نجات دادهنجات دادم. تمام زندگی خود را فدا کردم 

422.)  

واضح است که در قسمت آخر این بند، گروه فعلی مذکور با نمود گذشتۀ نقلی  

آمد مضارع التزامی میصورت وجه تناسبی با ساختار نحوی جمله ندارد و باید بههیچبه

 خود تأکیدکنندۀ مدعای ما هم است. « به امید اینکه»که وجود قید 

یک روز فرهاد میرزا را در خیابان دیدم او را از »این جمله نیز چنین نقصی دارد:  

  (.499)همان: «روی طرحی که استاد ساخته بود و از سبیلش شناختم

ر آغاز د« و از سبیلش شناختم»ناسب بندِ شده، به خاطر جایگاه نامدر مثال گفته 

رسد که گوینده، فرهاد میرزا را هم از روی طرح استاد و هم از چنین به ذهن می

آنکه منظورش این است که استاد، وی را جا آورده است، حالسبیلش که قبالً دیده به

ت و صورگفت: او را از طرحی که استاد از با سبیل خاصی نقاشی کرده است. باید می

  سبیل خاصش کشیده بود، شناختم.
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های سبک نویسندگی زنان، استفادۀ پُربسامد آنان از ترین ویژگییکی از مهم

های معروف کنترل غیراجباری است که یکی از سه نوع گروه فعلی خودایستا فعل

 که زنان به دلیل احساسات« داشتن خواستن، دوست داشتن، امید»است. افعالی مانند 

ها را با بندهای ویژه در توصیف لحظات و وقایع احساسی خود مدام آنبیشتر، به

شود و بزرگ علوی هم دیده می« هایشچشم»کنند. این خصیصه در مختلف تکرار می

ند، کخوبی توانسته آنجا که از زبان شخصیت زن داستان )فرنگیس( صحبت میبه

ر علوی آنجاست که مانند یک زن، به پاراگرافش گونه افعال را تکرار کند. اما ایراد کااین

وکی، پهای اسمی مردانه )سیاست ابلهانه، فشار دیکتاتوری، کلهخاتمه نداده و از گروه

 دیوانه و ...( استفاده کرده و آن زیبایی گفتار زنانه را از بین برده است. 

ت دوسنم. او را بلند صدا بز دوست داشتم»به سووشون و کالم زری نگاه کنیم: 

در آغوش او گم شوم؛ اما اکنون  دوست داشتمم خود را از دور در بغلش بیندازم. داشت

 (. 049: 0970)دانشور،« شدنمی

ا خان کاک»شود: این تکرار در سایر عناصر بند )گروه اسمی و قیدی( هم دیده می 

 گاراش را گرفت و چشمش را پاک کرد و اندستمال سفیدی از جیب درآورد و بینی

 «ها را به هم زد و گفت...سرخ بود. چشمها و بینی درازش سرخسرماخورده بود. چشم

  (.422)همان: 

های فعلی تبع، گروه، بارها منطق جمالت و بندها و به«هایشچشم»در رمان  

 خورده است. به قسمت زیر توجّه کنید:همبه

کردم و راحت نین فکر میها نساخته بود، چآخ اگر این تابلو را با این چشم»  

رفتم، خود را در ویالنگاه زندگی عادی شدم. دنبال یک زندگی راحت و مرفه میمی

های بعد طوری که سالکشیدم. همانانداختم و دیگر این زندگی امروز را نمیمی

مرغ و کره و شدم. چایی و شیر و تخمزندگی کردم. صبح دیروقت از خواب بلند می
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وشو و آرایش خود خوردم. دو سه ساعت به شستخت خواب میمربا را در ت

  (.496 :0211)علوی،  «پرداختممی

کند ای کاش تابلو را ندیده بود تا ادامۀ زندگی مرفهانۀ خود را فرنگیس آرزو می  

ست ای اگونهای که قبل از دیدن تابلو داشته است. اما سیاق جمالت بهبدهد، زندگی

ر است این زندگی نصیبش شود و در حد آرزو است. درواقع اگر که انگار بعدها قرا

بخواهیم با زبان هالیدی بگوییم، باید گفت که این پاراگراف دچار اشکال درآوردن 

 رک:) آیی منطقی در محور افقی استصحیح ارکان دستوری، در کنار هم و با هم

یماً به انسجام کالم و بافت تواند مستقآیی واژگان میدرواقع با هم (.62: 0676هالیدی، 

شناسی نیز است. مکتبی که آیی از اصول مهم مکتب معنیمنسجم منجر شود. با هم

بارزترین ویژگی آن، چگونگی ایجاد معنا و درواقع بیرون کشیدن معنا از کالم به ماهو 

  کالم است و نه صرفاً از کلمه و جمله.

اقص دستوری و نحوی در ساختار ترین و پُربسامدترین نوگمان یکی از مهمبی

ای که چندان گردد. البته شاید به چشم خوانندهبه همین مورد برمی« هایشچشم»

متوجه کارکرد دستور زبان در داستان نیست، این موارد ایراد جلوه نکند؛ اما باید گفت 

 تواند باعث ضعف یا قدرت یک داستان شود:که بود و نبود همین موارد است که می

یکی تاب بدهم ... اما او در فکر کارش خواستم جعدهای پریشان او را یکیمن می» 

 نوشتن، به پست فرستادن، رئیس نظمیه را قلقلک بود. در فکر سیاستش، در فکر نامه

دادن، شاه را عصبانی کردن، در فکر دهقانان مازندران، کارگران اصفهان، مردم فقیر، 

 نی که منتظر دستورهای او بودند و به قول خود به فکربه یاد هواخواهان، به یاد جوانا

  (.070: 0211)علوی،  «مردم بود

شده است، ولی در انتهای بند، حرف استفاده« در»حرف اضافۀ « فکر»اوالً برای   

« در فکرِ»صحیح است. اما بحث اصلی به مصادیق « به»دانیم که و می« به»اضافۀ 

اصطالح معانی، ذکر خاص بعد از عام، یعنی ابتدا در فکرِ کار بودن را گردد یا بهبازمی
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ت تا قسم ترکرده است. به عبارت سادهفکر اشاره مطرح کرده و بعد به مصادیق این

 جامتعلق به مصادیق فکر است و ازنظر نحوی درست است؛ اما همین« مردم فقیر»

از « به یاد هواخواهان»شد؛ زیرا ای بیان میگرفت و جملۀ تازهباید فعل قرار می

س د. پنیست که با ویرگول به قسمت قبل ربط داده شو« در فکرِ کارش»مصادیق 

تی مترادف هستند. ح« به یادِ»و « به فکرِ»زائد است. شاید بگویید که « به یادِ»متمّم 

در صورت صحت این حرف، گروه فعلی این دو بسیار متفاوت هستند: به یاد کسی 

 افتادن، در فکر چیزی بودن.

 ها نادرستآیی واژگانی و انسجام رویدادی شبکهدر مثال زیر هم باز شبکۀ با هم

است و بند آخر ربطی به بندهای قبلی ـ که بحث از حجب و حیا به خاطر عریان 

 بودن شخص است ـ ندارد: 

 ایدش. گرما این در برداشته سرش از را کالهش البد است پیراهن یکتا خدا بنده»

 (.420: 0970 دانشور،) «کشدمی چپق دارد شاید باشد لخت

 شناسیمردان با توجه به دستور زبان های زبان زنان وترین تفاوتیکی از مهم 

د جملۀ گردد، مانننقشی به بسامد بیشتر استفاده از بندهای کهین از سوی زنان برمی

 ها اشغال نشده است:زیر که سه مورد بند کهین دارد که جایگاه اسناد در آن

 دورۀ ،سیاه کوه هفت به رو خدا، بر پناه گفت و زد صورتش به خانم عمه» 

 .(99)همان:  «کشید سر روی هولکی هول را چادرش و دور به بال شده، آخرالزمان

 و یا جمله زیر: 

 آزاد، جانم حالل، مهرم گفتممی و ریختممی اشک صورتم پهنای به زارزار من»

 (.60)همان:  «برو کن ولم

 گیس من که حیف. امرفتنی من گفتمی من به همیشه حاال، از دور حاال از دور»

)همان:  «کردممی آویزان درخت به دیگر هایآن مثل و بریدممی را گیسم وگرنه ندارم

472.) 
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ای، بسیار کمتر از جمالت در هر دو داستان، بسامد استفاده از جمالت خوشه

شاید این به ساختار زبان فارسی هم ارتباط داشته باشد؛ اما در داستان . ای استهسته

هایش است. از بسامد آماری مالت بسیار بیشتر از چشمگونه جسووشون، بسامد این

 باره نتیجه زیر حاصل شد:در محیط آماری دراین

 
 های زیر توجه کنید:به مثال

 کییاین کاش گفت و زد شکمش به محکم دست با. پاشد صندلی روی از ناگهان»ـ 

  (.091)همان:  «شوم راحت شود سقط امشب همین است شکمم تو که

 سبیل و درآورد جیبش از ایشانه و شست را رویش و دست و آمد حوض سر سید»ـ 

 تلخ زمین روی و کرد طاهر و برداشت باغ خیابان از سنگ یک و زد شانه را کلفتش

 (.69)همان:  «نماز به ایستاد و گذاشت

 (472)همان:  «شد صبح تا داشتبرنمی دست و کرد خسته را خودش»ـ 

 و پا درآورد از تخت هایپایه روی را کفشش شد وارد خان حمید»ـ و جمالتی مانند 

  (.072 )همان: «رفت راه تخت روی جوراب با

همراه با شاید  مضطرببریده و سؤالی، بریده جمالتشاهد  «سووشون»در رمان 

بهمنی مطلق و باقری، رک: ) مو باید و شک و تردید شخصیت اصلی رمان، زری هستی

 زیر توجه کنید:های مثالبه  (29: 0960

 ختر؟د کدام...  افتادم راه تو با نشناخته و ندیده بلوا، روز آن که نبود شجاعت این»

 (.046: 0970)دانشور،  «داد تغییر را حرفش و گزید را لبش... 
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بالً گردد و چنانکه قهای فعلی برمییکی از موارد گروه فعلی خودایستا به قیدواره 

آید: یکی به شکل دو یا سه فعل پشت سرهم )رضا توضیح دادیم، به دو صورت می

شد، زد تو گوش علی( و دیگری با فعل کمکی شاید و باید. نکتۀ مهم اینجاست  بلند

جمله باید باهم مطابقت کند و درواقع، زمان  که زمان این نوع گروه فعلی در هر دو

این اصل رعایت نشده که باعث اختالل در « سووشون»ارجاعی است؛ اما بارها در 

 شده است:فصاحت دستوری

 (.091)همان: « دانمنمی هم خودم و امبوده ترسو اول از هم شاید»ـ 

 «دونستیمما نمی شاید از اولش دشمن ما بوده و»گوییم: در زبان روزمره هم می 

 «.دونیمنمی»نه اینکه بگوییم 

های فارسی از گذشته تا کنون مشهود است، یکی از ایراداتی که در بیشتر رمان

های داستانشان است که جنسیتی درک ناتندرست نویسندگان از زبان شخصیت

 نانوگوهایی که میان زدر برخی گفت« سووشون»ها دارند؛ مثالً در رمان مخالف با آن

شده است که بعید است از گیرد، از واژگان یا جمالتی استفادهمردان داستان درمی

 !زری»خوانیم: زبان یک مرد باشد. مثالً در یک دعوای لفظی میان یوسف و زری می

 تو اب حالتی، هر در همیشه و امداشته توجه تو به همیشه من. هستی انصافبی خیلی

 هم دارد سجاف هم انگار که هاییلب با بزنم لبخند رویت به امکرده سعی ام،بوده که

  (.9)همان:  «دالبر

 گرددهای ما به این برمیهای روایت اغلب داستانهمچنین یکی از دیگر ویژگی

های داستانشان، که نویسندۀ زن یا مرد در توصیف خود از اخالق یا ظاهر شخصیت

نه زنند. البته بعید است این امر، آگاهاغالباً بر مبنای جنسیت خود دست به توصیف می

و از روی اختیار باشد. ایراد این امر آنجاست که این نوع توصیفات گاهی تناسبی با 

 خیره چراغ نور در شوهرش گوش اللۀ به هامدت»جنسیت شخصیت داستان ندارد: 
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 کشیده دست هایشخواب به مخالف جهت از که رنگی گلی مخمل عین بود، شده

 .(066)همان:  «باشند

سوم توصیفات دانشور از انواع توان به قطعیت گفت نزدیک به دومی

هایش دقیقاً بر اساس توصیفات و زبان زنانه است. کیفیت و کمیت مناسب شخصیت

های دانشور است که باعث شده است برخی استفاده از زبان و لحن زنانه در داستان

های کاربرد زبان زنانه در سووشون را از بهترین نمونهویژه طور کل آثار دانشور و بهبه

 (. 22: 0960بهمنی مطلق و باقری،  رک:) داستان بدانند

میان ارزش اطالعی یک جمله یا پاراگراف با معنای جمله تفاوتی وجود دارد و آن 

ی نشیناین است که معنای یک جمله ثابت است و به رابطۀ میان کلمات در محور هم

آید؛ اما ارزش اطالعی به این مهم ها بیرون میرد که معنایی ثابت از آنبستگی دا

 دیگر،عبارتگردد که مخاطب، چه نوع ارتباطی با جمله برقرار کرده است؛ بهبرمی

حصول این نوع ارزش، به مفروضات ذهنی مخاطبان بستگی دارد که بر اساس نوع 

له یا پاراگراف چه استنباطی خواهند هایی که در جامعه دارند، از آن جمفرهنگ و عرف

 داشت. 

 اشهمه. نیست او تقصیر ساخته هاییچشم چنین با مرا و نشناخته مرا او اگر»ـ 

. بنمایانم او به هستم کهچنانآن را خودم نکردم سعی هرگز چون است، خودم تقصیر

 ودمب قائل ارزش او برای قدرآن بودم، قائل احترام او برای قدرآن. نداشتم را جرئت این

 ذشتهگ. بدهم نشان او به را خود شوم گذشته نتوانستم که بردممی حساب او از قدرآن

 بوده من دنبال همیشه ایسایه مانند من گذشته. است بوده من دنبال همیشه من

 یک که امنتوانسته چرا ام؟شده مرتکب بزرگی گناه چه دارم؟ عیبی چه من. است

 اینکه برای چرا؟ دانیدمی. هستم پشتیبان و پناهبی...  باشم؟ داشته عادی زندگی

 همراه سایه مثل جاهمه دادهرخ برایم که حوادثی آمده، سرم به عوالمی من، گذشته

  (.072: 0211)علوی،  «است من
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هالیدی در کتاب خود، دربارۀ کارکرد خاص گروه فعلی در زبان زنان سخن گفته  

های فعلی گسترده و وسیع در زنان بیش از مردان، به ایراد گروهاست. به اعتقاد وی، 

در همین مثال  (.094: 0676)هالیدی،  حالت سؤالی و برای سرزنش خود تمایل دارند

بینیم که شخصیت زن اصلی داستان، فرنگیس بارها گروه فعلی را در این حالت باال می

ام ام؟ چرا نتوانستهی مرتکب شدهمن چه عیبی دارم؟ چه گناه بزرگ»کاربرده است: به

 اول درس بدهم یادت توانممی»و یا در این عبارت: « باشم؟ یک زندگی عادی داشته

 (.090: 0970)دانشور،  «بگیری را حقت باید بدانی که است این فعالً تو برای شجاعت

ی های طوالنمنظور از گروه فعلی گسترده صرفاً این نیست که با ساختمان فعل

رو باشیم. زمانی که های فعلی روبههای مرکب و مرکّب پیشوندی و عبارتمانند فعل

ا تواند مفید اِفراد یگروه برخالف معنایش، می»شود، باید دانست که از گروه بحث می

تر، هرحال باید به یک رکن دستوری مرتبط باشد. به عبارت سادهجمع باشد؛ اما به

ه شناسی، بای از دو یا سه کلمه نیست؛ بلکه در زبانهمنظور از گروه، همیشه مجموع

شود به شرطی که در جایگاه رکنی، یک رکن را اشغال گروه گفته مییک کلمه هم

  (.092: 0972)کارآمد،  «کرده باشد

مل گروه، شا»گوید: کرده است و میاش اشارههالیدی نیز به این مسئله در نظریه 

ای است که همگی عنصر قیدی و گروه حرف اضافه گروه اسمی، گروه فعلی، گروه

دهند. در یک گروه، هم دو یا چند کلمه و هم یک کلمه را در بند تشکیل می طبقه

تواند جایگاه گروهش را اشغال کند. مهم تعداد اعضای گروه نیست؛ بلکه عملکرد می

  (.092: 0662)هالیدی،  «شود که زیرشاخۀ یک گروه قرار بگیرندها باعث میواحد آن

شناسی و دستور وجود داشته است، البته پیش از هالیدی هم مفهوم گروه در زبان 

چنانکه ام جی فرث، از زبان شناسان معاصر هالیدی، در آثار مختلفش بارها به طرح 

مفهوم گروه و انواع آن پرداخته است و حتی چند داستان ادبی معروف را نیز بر اساس 

  (.62: 0920فالر و دیگران،  رک:) سی کرده استها، بررکارکرد گروه
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ای مرد، اگرچه در برخی موارد نتوانسته گفتمان عنوان نویسندهبزرگ علوی به

توان گفت که دست کم در این خوبی نشان دهد، میزنانۀ شخصیت زن داستان را به

داستان، از این حیث موفق بوده است و قطعاً یکی از علل جذابیت این داستان این 

 ای زبان و گفتمان زنانه را رعایت کند. هاست که علوی توانسته تا حد زیادی ویژگی

 اند،شدهبینیم که دو یا چند جمله به هم ربط دادهبارها می« سووشون»در رمان   

ها نیست و اطناب مخلص هستند نه آنکه هیچ نوع تفاوتی در معنا یا کارکرد آنحال

 مفید فایده:

 و کرد خواهد زاری به شروع افتاده، او به همدم بیبی چشم کههمین دانستمی»ـ  

 (. 420: 0970)دانشور، «پرسید خواهد و جست خواهد چاره راه دربارۀ او از

 «اردند کردن سر روسری و پوشیدن بلندآستین لباس حوصلۀ گرما آن در دید اما» ـ

  )همان(.

وضوح مشخص است که دو جمله به هم معطوف شده بههای گفتهدر تمام مثال 

باید  تکرار»دانیم که در ادبیات در معنا و کارکردشان نیست. میاند که تفاوتی شده

مفید فایده باشد؛ یعنی یا برای تأکید به کار رود یا برای ایجاد یک صنعت ادبی و ... 

نوع فایدۀ ادبی باشد، درواقع به اطناب مملّ تبدیل  اما زمانی که تکرار فاقد هر

 (. 26: 0920)رحیمیان،  «شودمی

 یریگجهینت. 9

ناسی شمنظر زبان به آنچه در طی مقاله بیان شد، توجه به ساختار داستان از توجه با

هایی تازه و مهم را از نقاط و سووشون، جنبه شیهاچشمگرا، در دو داستان نقش

 که به گروه فعلیضعف و قوت نویسندگی این دو اثر برای ما روشن ساخت. هنگامی

بینیم که تقریباً درصد گروه فعلی مجهول نگریم، مینظر دستوری در دو داستان میاز

های دیگر معاصر، باالتر است. شاید بتوان یکی از دالیل این نسبت به برخی داستان

اه ها در نگها ربط داد. هرچند داستانگونۀ این داستانامر را به فضا و محتوای سیاسی
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 ها سیاستعنصر دوم آن توان گفت فضای زیرین واول کامالً رمانتیک هستند؛ می

 است.

تواند از نقاط منفی شاهد اطناب مملّ در برخی جمالت سووشون بودیم که می

های پرسشی و التزامی در ساختار داستان باشد. همچنین علت طوالنی بودن جمله

سووشون بیان شد که زنان در مواقعی که به سرزنش خود در جمالت سؤالی 

کنند و همین امر یکی از تری استفاده میفعلی گستردههای پردازند، از گروهمی

تر نتواند به روشهای کالم زنانه است و مطالعات بیشتر آثار داستانی زنان، میویژگی

 شدن این موضوع کمک کند. 

ویژه گروه فعلی و انسجام نحوی های دستوری، بهمطالبی که دربارۀ کارکرد گروه 

دهندۀ اهمیت مطالعات ای بیان شد، نشانای و خوشههای فعلی در جمالت هستهگروه

گمان یکی از مواردی که های متون داستانی است و بیدستوری و زبانی در بررسی

شود، مرتبط با سبک زبانی و دستوری موجود در باعث تشخّص سبک یک داستان می

 آن است.
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