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مشخص شد كه فرایند مادی با  261بار تكرار فرایند غالب متن است و پس از آن
فرایندهای ذهنی با  37بار ،فرایند رابطهای با  63بار و فرایند كالمی با  22بار تكرار ،قرار
داشتند .به همین دلیل راوی چارچوب كنشگرانهای خلق كرده تا تالش فراوان زن برای
پیدا كردن شوهرش را رمزگذاری كرده باشد .همچنین مشخص شد كه شخصیت اصلی
(محترم) علیرغم تالش جانفرسایش ،با راهبرد گفتمانی حذف كنشگر  43بار مواجه شده
و حذف چنین كنشگری از منظر زبانشناسی انتقادی حذف زن ،وابسته كردن زن و نادیده
گرفتن تالشها و رنجهای زنان در یک جامعة مردساالر است.
واژههای كلیدی :روایت ،گذرایی ،زبانشناسی انتقادی ،سبکشناسی ،زاویة دید.
 -8مقدّمه
هدف این مقاله ،بررسی ویژگی سبكی گذرایی ( )taransitivityو تفسیر انتقادی این
ویژگی مربوط به زاویة دید ( )point of viewدر داستان كوتاه «مردی كه برنگشت»
( ) 7136نوشتة سیمین دانشور است .مبانی نظری پذیرفته شده در این تحقیق ،بر اساس اثر
شاخص پل سیمپسون ( ،)7311با عنوان زبان ،ایدئولوژی و زاویة دید(-Language,

 )Ideology and Point of viewتدوین شده است .تالش سیمپسون بر آن بوده تا
برنامهای یكدست از تحلیل زبانشناختی انتقادی و سبکشناسی را معرفی كند .این بستة
پیشنهادی ،الگویی كلی برای نقد زبانشناختی روایت است .آنچه در الگوی وی محوریت
دارد ،زوایة دید در زبان است .اصلی كه در پشت این رویكرد تلفیقی نهفته است ،این
فرض منطقی است كه یک سبک خاص نمودار گزینشهای خاص از انبوه گزینههای
موجود در نظام زبانی است .نویسنده یا گویندة متن ،با تدوین سبكی خاص ،خوانشهای
مورد نظر و روشهای خاص نگریستن به چیزها را در اولویت قرار میدهد و سایر شیوهها
را سركوب میكند یا ناچیز جلوه میدهد.
در این روش تحقیقی ،تحلیل زبانشناختی مبنای تفسیر انتقادی متن قرار میگیرد تا نحوة
نگرش راوی به وقایع مشخص گردد و مورد نقد قرار گیرد .به این منظور ،ابتدا به بیان
مسئله ،ضرورت و اهمیّت تحقیق و پیشینة بحظ میپردازیم و سپس به بحظ خواهیم
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پرداخت وگذرایی و انواع آن را معرّفی خواهیم كرد .بعد از ارائة خالصة كوتاهی از
داستان ،برای پاسخ به پرسش اوّل ،مقوالت و ابزارهای نظری را بر دادهها اعمال میكنیم
تا بسامد هر یک از فرایندها را مشخص كنیم و برای پاسخ به پرسش دوم ،ساختارهای
گذرایی به كار رفته در متن را بر اساس اصطالحات و روندهای زبانشناسی انتقادی تحلیل
و تفسیر می كنیم تا ایدئولوژی پنهان حاكم بر متن را آشكار سازیم و در پایان نیز به نتیجه-
گیری میپردازیم.
-8-8بیان مسئله

مفسّ ران و شارحان روایت همیشه بحظ خود را با بیان این حقیقت شروع میكنند كه هر
رویداد كالمی گویندهای دارد كه از آنچه گفته میشود جدا نشدنی است؛ به همین دلیل
همانگونه كه اظهار نظرهای فرد در گفتگو منعكس كنندة كیستی (هویت و ارزشهای)
اوست ،در جریان روایت نیز ،متن راوی توصیفكنندة آن راوی است .راوی باید در فرایند
گفتن یک روایت كه جزئیات گریزناپذیر و فراوان زمانی و مكانی دارد ،چشماندازی را
برگزیند .این چشمانداز همان زاویة دیدی است كه از آن وقایع زمانی د مكانی مشخص
روایت میشود .هر قصّه مستلزم یک گوینده است و از این رو در مطالعه روایت باید دو
م لفه را در هر رویداد كالمی دیگری تحلیل نمود :قصّهگو و روایت .روشهای بررسی
روایت به طور منظّم به زبان ادبیات داستانی میپردازد و تمركز الگوی تحقیق روایت بر
صورت زبانشناختی روایتها یا ساختار قابل توصیف آنها از منظر زبانشناسی است.
اهمیّت كاربرد روشها و تحلیلهای زبانشناختی در ادبیات بر اساس این باور شكل گرفته
كه بررسی تحلیلی و نظاممند پویایی رفتار زبانی میتواند بر هر حوزه یا شیوة رفتار زبانی
پرتو افكند .در این مقاله تمركز ما بر روی ویژگی سبکشناختی گذرایی است .گذرایی
نشان میدهد كه گویشوران چگونه تصویر ذهنیشان از واقعیت را در زبان رمزگذاری می-
كنند و چگونه تجربیاتشان از جهان اطراف را توجیه میكنند .نگارندگان بر اساس روش
توصیفی-تحلیلی در این مقاله در پی پاسخ به پرسشهای زیرند-7 :راوی بیشتر از كدام
الگوهای گذرایی برای روایت این داستان بهره جسته و -2از منظر زبانشناسی انتقادی
( )critical linguisticsاستفاده از الگوهای خاص گذرایی چه تفسیرهایی را از زاویة دید
راوی و شخصیتها در این داستان ممكن میسازد.
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 -2-8پیشینة تحقیق

در زمینة روایتشناسی تا كنون كارهای بسیاری انجام شده ،به طوری كه تالش برای هر
نوع تلفیق ،یعنی شناسایی وجوه اشترال و مهمترین وجوه اختالف آنها بسیار گسترده
خواهد بود .برای محدود شدن به موارد اصلی روایتشناسی و مخصوصاً برای مورد توجه-
ترین حوزة دانش روایتشناسی یعنی زاویة دید باید كار صورتگرایان روس ،به خصوص
پراپ ( )7333را در نظر گرفت و همین طور سنت مطالعات آمریكایی از نوشتههای هنری
جیمز و البال و بوت ( )7337گرفته تا آثار جدیدتر از جمله داستان و گفتمان نوشته
سیمور چتمن ( )7383كه به طور خاص به مسائل مربوط به زاویة دید میپردازد .ساخت-
گرایی فرانسوی (بارت ،تودوروف ،برمون ،گریماس ،ژرالد پرینس) به ارائة دستور روایت
پرداخته است.
برای گام مقدّماتی میتوانیم از مقوالت ریمون د كنان ( )7381كه بر اساس آرای ژنت
( )Genetteارائه كرده استفاده كنیم و مقولههای مختلفی را از راوی به دست دهیم بسته به
این كه راوی برون داستانی است یا درون داستانی و اینكه آیا راوی در داستان شركت
دارد یا خیر ،همچنین میتوانیم قابل ر یت بودن راوی را بر اساس افزایش مداخلهگری
راوی مرتب كنیم .ردهشناسیهای مفید دیگری نیز درباره شیوههای روایی وجود دارد،
مانند آسپنسكی ( )7311و فالر ( .)7383از  ،7333زمان چاپ مقاله بارت (،)Barthes, R
زاویة دید (یا كانون و لحن) بیش از دیگر جنبههای فن روایت مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است .بارت میگوید هیچ روایتی بدون راوی نیست و میافزاید این نكته شاید
بدیهی بنماید ،ولی هنوز پرورش نیافته است .اما نه بارت و نه توماشفسكی ( )7336در این
باره چندان سخن نگفتهاند ،تا اندازهای به این دلیل كه این دو ،با نگرشهای سنتی همآواز
نیستند كه راوی و نویسنده را یكی میپندارد – و معنا را به زندگینامه میكشاند -یا راوی
را مزاحمی می داند كه هر گاه ممكن باشد باید از دید خواننده پنهانش كرد .اما زبانشناسی
انتقادی (مانند سبکشناسی) به دنبال تفسیر متون بر مبنای تحلیلهای زبانشناختی است.
ریشة این سنت تحلیلی را میتوان مستقیماً تا كارهایی كه راجر فالر و همكارانش در دهه
 7313میالدی در دانشگاه ایست آنجلیا ( )East Angeliaهدایت میكردند ،ردیابی كرد.
تا زمان انتشار دو كتاب در این حوزه در پایان این دهه ( )Fowler et al,1979و ( Kress
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 )andHodge,1979تحقیقات زبانشناسی انتقادی ،بازده ملموس و زیادی نداشت .آنچه
این آثار را به طور خاص برجسته كرد ،در درجة اول ،شیوة پرداختن آنها به سبکشناسی و
بسط دادن افق های این حوزه با تمركز بر متونی فراتر از متون ادبی بود .در این آثار ،زبان
رسانهها بسیار مورد توجه قرار گرفت هر چند كه تحلیلها عمدتاً بر گفتمان رسانهها
متمركز بود و گسترة بسیار وسیعی را شامل میشد (مثالً.)Fowler and Kress,1979b:
در چارچوب رویكردهای نقد زبانشناختی به ادبیات داستانی به طور كلی و زاویة دید به
طور خاص ،تحقیقات معدودی در زبان فارسی صورت گرفته است كه در ادامه به اهمّ آنها
كه بیشترین رابطه را با تحقیق حاضر دارند ،به صورت اجمالی خواهیم پرداخت.
علوی ( )7187در پایاننامة كارشناسی ارشد خود به بررسی دیدگاه (زاویة دید) سه
داستان كوتاه صادق چوبک پرداخته و با مبنا قرار دادن نظریة دیدگاه روایی راجر فالر،
رویكرد تحلیل كالم انتقادی را اتّخاذ كرده است .نویسنده از میان سطوح زاویه دیدهای
ایدئولوژیكی ،عبارتشناختی ،زمانی-مكانی و روانشناختی ،توجه خود را صرفاً به سطح
روان شناختی معطوف كرده زیرا از نظر وی تحلیل این سطح منجر به تجزیه و تحلیل
ایدئولوژی میشود .چارچوب كلی دیدگاه فالر –كه نخستین زبانشناسی است كه الگوی
جامعی برای نقد متون از دیدگاه زبانشناسی ارائه كرده -در مقالة افخمی و علوی ()7182
به صورت موجزی مشاهده میشود.
همچنین آقاگلزاده و پورابراهیم ( )7181در مقالهای تالش دارند به این پرسش پاسخ
دهند كه آیا عناصر زبانی مختلف در داستان كوتاه «روز اول قبر» صادق چوبک م یّد
الگوی سیمپسون است یا خیر و پس از شرح مختصری از مطالعات دیدگاه روایی به
توضیح اجمالی دیدگاه در الگوی سیمپسون میپردازند و به این نتیجه میرسند كه در این
داستان راوی از نوع سوم شخص بازتابگر است كه افكار ،عقاید و احساسات شخصیّت اوّل
داستان را شرح میدهد و وجهیّت غالب در متن مثبت است كه نشاندهندة دیدگاه قاطع
راوی در مورد واقعیت مرگ است.
-8-8ضرورت و اهمیّت تحقیق

مدل سیمپسون به ما كمک میكند درباره این راوی و ویژگیهای زبانی آن به صورتی
نظاممند سخن بگوییم .رویكرد او مستلزم بررسی روایت با دیدی دستوری است و همچنین

201

نشريّة ادب و زبان

شماره81

به این مسئله میپردازد كه نظرگاههای روایی مختلف تا چه اندازه از طریق ابعاد قابل
توضیح در دستور ساخت آنها بیان میشوند؛ یعنی تا چه اندازه میتوانیم درباره میزان
دستورسازی شیوههای روایی اصلی سخن بگوییم.
عالوه بر مباحظ فوق ،آنچه بر اهمیت انجام این تحقیق تأكید میكند ،وضعیت راكد و
آشفته تحقیقاتی از این دست در جامعة علمی كشور است .زبانشناسان به مطالعة ادبیات
توجه كمی نشان میدهند .همچنین نشانهای از درل اهمیت روزافزون حوزههای بین
رشتهای و گسترش آن در دانشگاههای خارج از كشور در بین محققان داخلی چندان
مشاهده نمی شود و به طور خاص منتقدان ،پژوهشگران و دانشجویان ادب فارسی از ارزش
كاربرد روشها و روالهای علمی زبانشناختی در مطالعة ادبیات نیز اطالع چندانی ندارند.
به همین منوال ،در یک نگاه اجمالی نویسندگان (اعمّ از حرفهای و تازه كار) به اصول
انتخاب زاویة دید برای روایت قصه خود و متغیرهای م ثر در انتخاب زاویه دید در هر
روایت خاص و تبعات هر انتخاب در شكل روایت عنایت چندانی ندارند .همانگونه كه
خواهیم دید ،از یک طرف برآنیم تا به واسطة بومیسازی الگویی نظری و در باب زاویة
دید در بسط علم روایت شناسی مشاركت كنیم و از طرف دیگر در نظر داریم تا با تكیه بر
مفاهیم سبکشناسی و زبانشناسی انتقادی در جهت ارائة یک روش تحلیلی زبانشناختی
از متون روایی گام برداریم .بنابراین پاسخ به پرسشهای تحقیق اهداف اصلی ما در این
پژوهش میباشد.
 -2بحث
برای شروع بحظ ابتدا به مبحظ زاویة دید در الگوی سیمپسون و بعد از آن به رابطة
سبکشناسی و زبانشناسی انتقادی می پردازیم .سرانجام به قلب موضوع بحظ یعنی نحوة
رمزگذاری تجربه در زبان یا نظام گذرایی توجه خواهیم نمود.
-8-2زاوية ديد در الگوی سیمپسون

در بستر روایتشناسی ،زاویة دید اشاره به چشمانداز روانشناختیای دارد كه هر داستان
از آن چشمانداز بیان میگردد .این چشمانداز حاوی چارچوبی روایی (خواه اوّل شخص،
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خواه سوم شخص ،یا هر زاویة دیگری) است كه نویسنده برای بیان داستان خود برمی-
گزیند .زاویة دید روایت ،جوهرة سبک داستان است.
سیمپسون سه رویكرد متفاوت به زاویة دید روانشناختی را از هم متمایز میسازد( :الف)
رویكرد ساختارگرا كه به ساختارهای كالنِ ارتباطات ادبی میپردازد ،یعنی «اصول انتزاعیِ
سیستم ارتباطات ادبی را آشكار میسازد»( ،ب) رویكرد زایشی كه بر ساختارهای خردِ
ارتباطات ادبی (در سطح جمله) تمركز میكند؛ و (ج) رویكرد بینافردی كه هم به
ساختارهای خرد و كالن میپردازد و هم به ابزارهای زبانشناختیای توجه دارد كه به
وسیلة آنها راویان ،روایت خود را با جهتدهی خاص خود به خواننده عرضه میكنند
(سیمپسون .)18 :7331 ،افزون بر اینها ،سیمپسون بر رویكرد سوم تمركز میكند كه اساساً
در همان سطحی از زبان جریان مییابد كه هلیدی آن را سطح بینافردی نامیده است.
سیمپسون با توسل به این رویكرد ،و با در نظر گرفتن چارچوبی برای كارهای آسپنسكی
( )7311و فالر ( )7333 ،7383 ،7382چارچوب خود را ارائه مینماید .باید توجه داشت كه
آسپنسكی عمدة توجه خود را معطوف به ساختارهای زبانی و تأثیر آنها بر زاویة دید كرده
است ،اما فالر نقش زبانشناختی در ساخت زاویة دید را یک مرحله جلوتر برده و به بررسی
ویژگیهای زبانشناختیِ زاویة دید میپردازد .هدف او «فرمولبندی كردن كلیتِ زاویة
دید در مقام یک نظریة زبانشناختی (متنی -دستوری)» است (.)Fowler, 1982:213
چارچوب پذیرفته شده این مقاله نیز بر اساس آرای سیمپسون ( )7331است كه وی
چارچوب فالر را پذیرفته و با وارد كردن انتقاداتی به آن ،این دیدگاه را بسط داده است.
دیدگاه وی بر اساس تلفیقی از سبکشناسی و زبانشناسی انتقادی شكل گرفته است.
-2-2سبکشناسی و زبانشناسی انتقادی

دو شاخة به هم وابسته در مطالعات زبان كه در دو دهه اخیر رشد یافتهاند ،یكی سبک-
شناسی و دیگری زبانشناسی انتقادی است .وجه مشترل هر دوی این رشتهها آن است كه
تحلیل زبان را مبنای تفسیر خود از متون قرار میدهند .در واقع ،این استفاده از زبان را می-
توان در كتب درسی ،مقاالت ،و تألیفاتی كه متخصصان این حوزهها در دهههای اخیر ارائه
كردهاند ،مشاهده نمود .میتوان به وضوح مشاهده كرد كه عالیق و دغدغههای هر دوی
این رشتهها ،موضوع واحدی را پوشش میدهد.
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در وهلة اول ،سبکشناسی اشاره به كاربرد زبانشناسی برای مطالعة ادبیات دارد .البته
آنچه سبکشناسی را از دیگر انواع روندهای انتقادی جدا میكند ،تأكید بر زبان متن است.
متن قبل از هر چیز دیگری برساختی ( )constructزبانی است و ما آن را به عنوان سازهای
زبانشناختی پردازش میكنیم .مزیّت زبانشناسی در شیوهای كه یک فرازبان تثبیت شده را
پیشنهاد میكند نهفته است ،زیرا میتواند به صورت نظاممند آنچه را تحلیلگر ویژگیهای
متمایز متن احساس میكند توجیه نماید .اصطالحاتی مانند وجهیّت ( ،)modalityگذرایی
و عبارات اشاری ( )deixisطرحهای مقبول عامی هستند ( .)Simpson,1993:2با این
حال ،متخصّصان سبکشناسی بر این نكته تأكید دارند كه تكنیکهای سبکشناختی را
میتوان در مورد متونی كه كانون توجه ادبیات نیستند نیز مورد استفاده قرار داد .اصل
مركزی در تحلیلهای مدرن سبکشناسی آن است كه چیزی به نام «زبان منحصراً ادبی»
وجود ندارد .به بیان دیگر ،همان زبانی را كه در نوشتن متون ادبی به كار میرود میتوان
برای تولید گفتمانهای فراوان دیگری نیز به كار برد .این اصل ،نقطهای است كه سبک-
شناسی مدرن را از رویكردهای سنتی به نقد ادبی متمایز میسازد ،زیرا رویكردهای سنتی بر
این باورند كه «زبان ادبی» زبانی منحصر به فرد است كه از نظر هستیشناختی ،استقالل
ذاتی دارد و دارای ویژگیهای منحصر به فردی است كه فقط در متون ادبی میتوان یافت
(.)Toolan,2001:78
سختگیری و دقتی كه زبانشناسی در تحلیل متن روا میدارد ،نكتهای است كه نباید از
آن غافل شد« .متون ادبی ،بستر بسیار مناسبی برای نظریههای زبانشناختی هستند و معموالً
این امكان را به نظریهپردازان میدهند تا دانش خود را به شیوهای واضح صورتبندی
نمایند .اما اگرچه الگوهای زبانشناختی ،راهی به درون متن میگشایند ،اما خود متن نیز
كاربرد آن الگوها را به چاالش میكشد» (.)Simpson,1993:2
این وابستگی سبکشناسی به زبانشناسی بدان معناست كه هر چه تكنیکهای زبان-
شناسی پیچیدهتر میشوند ،الگوهای سبکشناسی نیز پربارتر میگردند .به همین دلیل است
كه سبکشناسان همواره روشهای خود را در پرتو پیشرفتهای جدید زبانشناسی مورد
بازنگری قرار میدهند .یكی از مفاهیم بسیار مهم در بررسیهای سبکشناختی كه در
معرض همین بازنگریها قرار گرفته است ،مفهوم «زاویة دید» است.
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از منظر زبانشناسی انتقادی این اصطالح شیوههای تعامل اندیشهها و گفتههای ما با جامعه
را توصیف میكند .یک ایدئولوژی از فرضیات ،عقاید و نظامهای ارزشی كه گروههای
اجتماعی به صورت اجتماعی در اشترال دارند ،نشأت میگیرد .زمانی كه یک
ایدئولوژی ،ایدئولوژی یک گروه اجتماعی قدرتمند است به آن ایدئولوژی غالب گفته
میشود .بخش مركزی عقیدة زبانشناسی انتقادی آن است كه زبان ایدئولوژی را باز تولید
میكند .زبان به مثابة شكل ( )Formیكپارچهای از رفتار اجتماعی به صورت ناگزیر و
الینفكی با بافت سیاسی-اجتماعیای كه در آن نقش ایفا میكند وابسته است .دالیل انجام
تحلیل زبانشناسی انتقادی را میتوان به این صورت توضیح داد :ایدئولوژیهای غالب به
صورت مكانیسمی برای حفظ روابط قدرت ناعادالنه در جامعه عمل میكنند .همینكه
زبان توسط گروههای قدرتمند برای تقویت مجدد این ایدئولوژی غالب به كار گرفته می-
شود ،الزم است زبان را به مثابة زمینهای از مبارزه در نظر بگیریم .تحلیل فی نفسه كافی
نیست بلكه تحلیلگر باید تالش همزمانی برای برخورد با این گفتمان و تغییر آن انجام دهد.
-8-2رمزگذاری تجربه در زبان  :نظام گذرايی

اگر شما در اتاق رئیستان منت ظر باشید كه او به شما ترفیع بدهد و تلفن زنگ بزند و او
برای لحظهای بیرون برود و شما گلدان گران قیمتی از او را ناخواسته بشكنید ،احتماالً از
یكی از چهار امكان زیر استفاده میكنید:
(1) I broke the vase.
(2) The vase was broken by me.
(3) The vase was broken.
(4) The vase broke.
چهار امكان باال ،چهار شیوة رمزگذاری تجربه به رویدادی خاص در زبان انگلیسی است.
برخی چیزها اتفاق میافتند و شرایطی دیكته میشوند كه ما باید واژههایی را برای توصیف
آن انتخاب كنیم .در این حالت گزینشهای خاصی كه میكنیم از نظام گذرایی
( ) transitivityهستند .این واقعیت كه گذاریی الگوی تحلیل مفیدی هم در سبکشناسی
و هم در زبان شناسی انتقادی است ،آن را به عنوان پلی كارا بین تحلیل داستان منثور و
دیگر انواع گفتمان تبدیل میكند .در این بخش به جهت روشن شدن دقیق مفاهیم و
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تمایزات نظری جاری ،از آوردن مثالهای انگلیسی گریزی نبوده اما در بخش تحلیل داده-
های فارسی این مفاهیم صرفاً به فارسی برگردانده میشوند.
-8-8-2الگوی گذرايی

در كتاب سیمپسون ( )1993:80-109اصطالح گذرایی به مفهوم بسیار وسیعتری نسبت به
دستورهای سنتی به كار گرفته میشود .در اینجا ،این اصطالح به صورت كلی به نحوة نشان
دادن معنی در بند اطالق میشود .گذرایی نشان میدهد كه گویشوران چگونه تصویر
ذهنیشان از واقعیت را در زبان رمزگذاری میكنند و چگونه تجربیاتشان از جهان اطرافشان
را توجیه میكنند .وجهیت بخش عمدهای از نقش بینافردی زبان است ،در عوض ،گذرایی
از آنجا كه با انتقال اندیشهها سروكار دارد ،بخشی از نقش اندیشگانی ( )ideationalزبان
است .شیوهای كه با آن گذاریی این نقش اندیشگانیاش را انجام میدهد ،از طریق بیان
فرایندهاست .فرایندهای معنایی بیان شده به وسیلة بندها به صورت بالقوه سه بخش دارند
كه عبارتند از:
.1

خود فرایند كه توسط گروه فعلی درون بند بیان خواهد شد.

.2

شركتكنندگان دخیل در فرایند .این نقشها عموماً توسط گروههای اسمی

در بند مشخص میشوند.
.3

عناصر پیرامونی ( )circumstancesهمراه با فرایندها كه معموالً با گروههای

قیدی و حرف اضافهای بیان میشوند.
فرایندها را میتوان بر طبق اینكه كنشها ،وضعیتهای ذهنی یا فقط وضعیتهای بودن را
نشان میدهند ،تقسیمبندی كرد .آنچه سیمپسون قصد دارد انجام دهد توجیه فرایندهای
اصلی مشخص شده در نظام و نقشهای شركتكنندگان همراه آنهاست.
-7-7-1-2فرایند مادی
اینها فقط فرایندهای انجام دادناند ( .)doingاوّلین نوع شركتكنندة مادی ،كنشگر
) (ACTORیعنی یک عنصر اجباری كه انجامدهندة فرایندی است كه توسط بند بیان می-
شود .دومین آنها یک عنصر اختیاری یعنی هدف ) (GOALمیباشد كه شخص یا چیزی
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است كه توسط فرایند تحت تأثیر قرار گرفته است .در اینجا دو مثال هست كه این شكل-
بندی را نشان میدهد:
GOAL
the ball

PROCESS
kicked

ACTOR
John

از آنجا كه در این جمله ،عنصر هدف حاضر است ،میتوانیم این جمله را به شكل
مجهولش تنظیم مجدد كنیم:
ACTOR
by John

PROCESS
was kicked

GOAL
The ball

فرایندهای مادی را میتوان بر اساس تمایزهای بیشتری در معنی متمایزتر كرد .اگر فرایند
توسط كنشگر جاندار انجام گرفته ،به آن فرایند كنش ( )actionگفته میشود .اصطالح
فرایند رخدادی ( )Eventprovesبرای آن فرایندهایی به كار میرود كه بر عكس قبلی
توسط یک كنشگر غیرجاندار انجام شده است .فرایندهای كنش میتوانند خودشان
تقسیمات ریزتری بپذیرند :فرایندهای نیتی (( )intentionكه كنشگر ،كنش را به اختیار
خود انجام میدهد) و فرایندهای مداخلهای (( )superventionفرایندی كه فقط اتفاق
میافتد).
برای سادگی ،عناصر پیرامونی تاكنون از مثالها حذف شدهاند .اینها عناصری هستند كه
اطالعاتی اضافی دربارة «چگونه ،چه زمان ،كجا و چرا»ی فرایند را فراهم میآورند .عناصر
پیرامونی غالباً قابل حذفند ،هر چند خود فرایند هرگز قابل حذف نیست:
CIRCUMSTANCES
a .John kicked the ball hard
 -2-7-1-2فرایندهای كالمی ()verbalization
اینها فرایندهای «گفتن» هستند .نقشهای شركتكنندة همراه با فرایندهای كالمی
گوينده (( 7)SAYERفردی كه حرف میزند) و مقصد (( )TARGETمخاطبی كه
فرایند به سمت او جهت داده شده) میباشد .برای این دسته میتوانیم نقش گفته
( )VERBIAGEیا اطناب را اضافه كنیم كه در مفهوم غیرتوهینآمیز اصلیاش به معنای
آنچه «گفته شده» میباشد .برخی از مثالها به این قرارند:

206

TARGE
to me

نشريّة ادب و زبان

VERBIAGE
the decision

شماره81

PROCESS
announced

SAYER
They

-1-7-1-2فرایندهای ذهنی
سومین مقوله از فرایندهای معنیدهی ( ،)sensingفرایندهای ذهنی میباشد .فرایندهای
ذهنی به صورت پیچیدهای به صورت فرایندهای ادرال (شنیدن ،دیدن) ،فرایندهای
واكنش (دوست داشتن ،متنفر بودن) ،و فرایندهای شناختی (فهمیدن ،فكركردن) هستند .دو
نقش شركتكنندة ذاتی به همراه فرایندهای ذهنی هستند :مدرک ( )SENSERیعنی
موجود آگاهی كه ادارل میكند ،واكنش نشان میدهد و تفكر میكند و پديده
(( )PHENOMENONآن چیزی كه ادرال میشود ،طرف واكنش قرار میگیرد یا
دربارة آن فكر میشود) .در زیر ،مثالی از فرایند ذهنی به دست داده میشود:
PROCESS
PHENOMENON
saw
Mary
-4-7-1-2فرایندهای رابطهای

SENSER
John

این مقولة آخر ،فرایندهای بودن ( )beingرا بیان میكند .در اغلب مواقع ،آنها بر این كه
بین دو شركتكننده ارتباطی هست داللت میكنند .فرایندهای رابطهای ممكن است یا
تأكیدی ( )intensiveباشند و رابطة «ایكس  ....است» را نشان دهند یا ملكی
( )possessiveباشد و رابطة «ایكس  ...دارد» را بیان كنند یا شرایطی ()circumstantial
باشند و رابطة «ایكس در /روی  ...است» را نشان دهند.
دو اصطالح تكمیلی دیگر برای فرایندهای رابطهای هست :مسندٌالیه  CARRIERكه
حدوداً موضوع بند و مسند  ATTRIBUTEكه توصیف یا شرحی دربارة موضوع است.
لیست مقوالت زیر لیست بازبینی ویژگیهای گذرایی است:

نام فرایند

نوع فرایند

نقش(های) مشاركت كننده

مادی

انجام دادن

كنشگر (اجباری)

كالمی

گفتن

هدف (اختیاری)
گوینده (اجباری)
هدف (اختیاری)
گفته(اختیاری)
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مفهومسازی

رابطهای

بودن
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مُدرِل (اجباری)
پدیده (اختیاری)
مسندٌالیه (اجباری)
مسند (اجباری)

-2-8-2گذرايی و زبانشناسی انتقادی

در این قسمت به معرّفی مختصر زبانشناسی انتقادی و ارتباط آن با گذرایی خواهیم
پرداخت و آنچه را به عنوان زاویة دید در سطح ایدئولوژیكی میشناسیم ،در تحلیلمان
نقشی مركزیتر خواهد یافت.
گذرایی بخش مشهوری از مجموعة ابزار تحلیلی كار در خالل سنت زبانشناسی انتقادی
است .از گذرایی برای كشف اینكه چگونه معانی مشخصی ارائه میشوند ،در حالیكه
دیگر معانی سركوب یا مغشوش میشوند استفاده میشود .الگوی گذرایی یكی از
ابزارهای تحقیق درباره اینكه چگونه ادارل خواننده یا شنونده از معنای متن به جهت
خاصی هدایت میشود ،است( .اینكه چگونه ساختار زبانشناختی متن به طور م ثری
جهانبینی ( )World- viewخاصی را در متن رمزگذاری میكند) .این دیدگاه جهانی از
آن تولیدكننده(گان) متن است .به عنوان مقدّمهای بر تحلیل زبانشناختی انتقادی كه در پی
میآید ،خالصهای از الگوی گذرایی با مثالی از زبان رسانهها نشان داده شده كه میتواند
مفید فایده باشد.
تحلیل زبانشناختی انتقادی بیش از اینكه صرفاً به دنبال توصیف ساختار زبانشناختی متن
باشد ،به دنبال تفسیر آن است .تحقیقی كه از بسیاری جهات با ارجاع خاص به گذرایی،
گل سرسبد زبانشناختی انتقادی است اثر تونی ترو ( )Tony Trewاست كه با ارجاعات
گسترده به مقالهاش دربارة زبان رسانهها مورد بحظ قرار گرفته است ( ،7313به نقل از
سیمپسون .) 3-736 :7331 ،ترو پوشش یک حادثه در یک آشوب مدنی در زیمباوة قبل از
استقالل را تحلیل میكند .او سرتیتر و متن افتتاحیة دو روزنامة  2ژوئن  7316كه این حادثه
را پوشش دادهاند ،بررسی میكند .بخشی از متن به شرح زیر است:
POLICE SHOOT 11 DEAD IN SALSBURY RIOT
Riot police shot and killed 11 African demonstration
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(گاردین ،ص )7
RIOTING BLACKS SHOT DEAD BY POLICE
Eleven Africans were shot dead and 15 wounded when
Rhodesian police opened fire on rioting crowd
(تایمز ،ص )7
واژگان در این دو متن به روشنی برجسته شدهاند« :تظاهركنندگان آفریقایی» درگاردین
به «سیاههای شورشی» در تایمز تغییر یافته است .این تفاوتهای واژگانی اغلب با تفاوت-
های مهمی در ساختارگذرایی دو گزارش همراه است .در گاردین ساختارهای معلوم به
كار گرفته شده كه به وسیلة آن كنشگر عنصر اوّل بند است و هدف را در آخر بند جای
داده است .این امر تأكید قابل توجّهی بر عوامل دخیل در فرایند گذاشته (Riot police,
) .POLICEتایمز در عوض ساختار مجهول را پذیرفته و هدف (شركتكنندگان تحت
تأثیر واقعه) را در جایگاه برجستگی كانونی قرار داده (RIOTING13 BLACKS..
)Eleven Africans؛ در حالیكه عنصر كنشگر (عاملین كشتارها) را در جایگاه كم
اهمیت تر قرار داده است :به عالوه در تایمز ،در متن افتتاحیه ،عاملیت از فرایندهای بیان
شده به وسیلة بند نخست حذف شده و فقط با استنباط از متن دوم قابل استنباط است .در
اینجا تجزیة این جمله را میآوریم:
فرایند
]dead [and
wounded

هدف
15

هدف

فرایند

a rioting crowd

opened fire on

فرایند
were
shot

هدف
Eleven
Africans

كنشگر
police

][when

ترو معتقد است كه در تایمز ،تأثیرات مجهولسازی و حذف عامل برای تغییر توجه از
كسانی كه شلیک كردهاند ،به قربانیان به كار گرفته شده است .در هر دو گزارش از
حقیقت ،دو پیام به دو جهت مختلف میل كردهاند .این دو گرایش همسو با جهت و سمت
و سوی دو روزنامه است :گاردین عقاید جناح چپ را بازتاب میدهد و تایمز عقاید راست
سیاسی را .این نوع ازتفسیر كه از تحلیل متنی تا جهتگیری سیاسی را جمعبندی میكند،
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روش زبانشناسی انتقادی است .از این منظر ،متون هرگز خنثی و خالی از ارزشگذاری
نیستند بلكه عینیسازی تعداد زیادی از رویههای گفتمانی سیاسی و نهادی هستند.
اگر لحظهای به مثال های ترو برگردیم ،مشخص است كه فرایندهای بیان شده هر دو متن
به س ال «به وسیلة چه كسی» پاسخ میدهند :عاملیت صریح است یا حداقل تلویحی است،
زیرا مشاركتكنندگان پیام را صورتبندی میكنند .بنابراین پاسخ در پرسش گذرایی
متعارف ممكن است « :چه كسی یا چه چیزی چه كاری را برای چه كسی یا چه چیزی
انجام میدهد».
-9-2تجزيه و تحلیل گذرايی

داستان «مردی كه برنگشت» داستان زنی است به نام محترم كه با دو بچه دنبال شوهرش
میگردد و هر جا میگردد او را نمییابد .در قسمت بعدی ،نویسنده با یک برگشت به
عقب به زندگی و ازدواج او میپردازد .در بخش بعدی داستان ،راوی وارد میشود و از
مخاطبان برای مشكل زن چارهجویی میكند .در قسمت پایانی محترم خبردار میشود كه
ابراهیم برگشته و در خانه منتظر اوست .پاینده ( )433-483 :7137مضمون داستان را «بنا
شدن جهان یک زن بر شالودة حضور مقتدرانة یک مركز مذكر و سیطرة پدرساالرانة این
مركز بر همة جنبههای زندگی او؛ یا به بیان دیگر ،محاط شدن هستی زنانه در گفتمان مرد
ساالرانه» میداند.
نگارندگان به منظور پاسخ به پرسش اوّل تحقیق (این پرسش كه راوی از كدام الگوهای
گذرایی بیشتر استفاده كرده) ،ابتدا تک تک جمالت داستان را بر اساس این س ال گذرایی
كه « چه كسی یا چه چیزی یا چه كاری را برای چه چه كسی یا چه چیزی انجام میدهد»
بررسی كردند .بدین منظور فرایند (فعل) ،شركتكنندگان دخیل در فرایند (گروههای
اسمی كه نقش كنشگر و مدرل و هدف و غیره) و شرایط همراه با فرایند (كه معموالً با
گروههای قیدی و حرف اضافهای بیان میشوند) در هر جمله را مشخّص كردند .برای این
كار جدول دو ستونهای پیشنهاد شده كه عنوان یكی «تحلیل گذرایی بند» و عنوان ستون
دیگر «تحلیل وتفسیر انتقادی» میباشد .مثال زیر نمونهای از نحوة انجام تجزیه و تحلیل را
نشان میدهد:
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تحلیل و تفسیر انتقادی
در فرایند مادی اگر رخداد توسط یک
كنشگر غیرجاندار انجام شود ،رخدادی

و
ø

است ø .نشاندهندة كنشگر محذوف
است« .چادرش» كنشگر غیرجاندار است
و حذف شده و با عاملیت تلویحی
مواجهیم.
مدرل محذوف .مجبور بودن از

اماø

فرایندهای واكنشی و بنابراین ذهنی است.
علت لیز خوردن چادر زن این است كه هر
دو دستش به بچهها بند است و نمیتواند
چادرش را روی سرش نگهدارد ø .نشان-
دهندة مدرل محذوف است.

گفتمان به تالزم گفته با كاركرد اجتماعی یا معنایی آن تعبیر شده است .از این رو تحلیل
گفتمان عبارت است از تعبیة ساز و كار مناسب و اعمال آن در كشف و تبیین ارتباط گفته
(یا متن) با كاركردهای فكری -اجتماعی (یار محمّدی .)741 :7181 :دیدگاه فكری-
اجتماعی یا ایدئولوژی نیز به مجموعهای از عقاید ،برداشتها و ارزشهای نظاممندی كه
در یک جامعه یا بخشی از آن ساری و جاری است اطالق میشود .تبلور این دیدگاهها به
صورت كاركرد فكری -اجتماعی از طریق م لفههای خاصی در متن به نام ساختارهای
گفتمانمدار انجام میشود.
در تحقیق جاری ،این م لّفهها از نظام گذرایی هستند .به عالوه تحلیل گفتمانی انتقادی
یک نوع تحلیل گفتمانی است كه نحوة استفادة غیرمشروع از قدرت جمعی ،سلطه و عدم
مساوات كه از طریق نوشتاری و گفتاری دربافت اجتماعی و سیاسی خاص صورت می-
گیرد ،ایجاد میشود و یا در برابر آن ایستادگی میشود را بررسی مینماید .این كه چگونه
روابط اجتماعی ،هویّت ،دانش و قدرت از طریق متون نوشتاری و گفتاری ایجاد میشوند
و یا این كه چگونه م سسات و نهادهای اجتماعی چون مدرسه و دانشگاه به وسیله و از
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طریق گفتمان شكل گرفتهاند و میگیرند از مباحظ اصلی تحلیل گفتمانی انتقادی به شمار
میرود (یار محمّدی.)4 :7181 ،
نگاهی اجمالی به داستان «مردی كه بر نگشت» نشان میدهد كه بسیاری از مباحظ و
مفاهیم مورد بحظ زبانشناسی انتقادی را میتوان در این داستان به وضوح دید :سلطه،
هژمونی ،ایدئولوژی ،طبقه ،جنسیت ،تبعیض ،منافع ،بازتولید ،ساخت اجتماعی و نظم
اجتماعی .در این تحقیق ما بر روی گزینشهای راوی از نظام گذرایی تمركز و تأكید می-
كنیم.
در این تحقیق ،كل داستان پیكرة ما تلقّی شده و مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته
است .جمالت پرسشی و تعجبی و دعایی را از تحلیل كنار گذاشتیم زیرا در اینگونه
جمالت ،فرایند به شكل طبیعیاش اتفاق نمیافتد .كلّ داستان شامل  237گفته یا جمله
است و ما در همة جمالت متن ،فرایندها و مشاركان در این فرایندها و انواع آنها را
مشخّص كردهایم .در زیر جمالتی را به عنوان مثال میآوریم كه بر مالكنندة ایدئولوژی-
های پس پشت متن هستند و نحوة برخورد تحلیلگران با این جمالت را نشان میدهند:

هر سه عنصر پیرامونی به ابتدای جمله آورده شده و چگونگی ،زمان و مكان موقعیّت را
برجسته میسازد تا ناكامی این نقشه (رها كردن بچهها) نیز برمال شود .آمار نشان میدهد
كه عناصر پیرامونی  83بار برجستهسازی گفتمانی شدهاند و جایگاه ابتدایی شروع جمله را
اشغال كرده اند .این عناصر كه چرا ،چگونه ،زمان و مكان فرایند را مشخص میسازند ،در
سرتاسر داستان حضور خود را به راوی تحمیل میكنند و نشانگر آنند كه زن (محترم) برای
پیدا كردن شوهرش چه رنجهایی كه متحمل نمیشود .این عناصر همیشه كنشهای زن را
مقید میكنند و بسیاری از بدبختیهای او را مقدر مینمایند .اكنون به جملة زیر توجه كنید:

برجستهسازی عنصر پیرامونی ،راوی را وارد ذهن زن میكند و این حكم نتیجهای است
كه زن از كارهای بیثمری كه تاكنون انجام داده ،به آن رسیده است .این حكم در همین
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جا پایان نمییابد و زن آن را به تمام زنان جامعهاش تعمیم میدهد اما نمیداند كه این
ایدئولوژی ساخته و پرداختة گفتمان مردساالرانه است كه زن ندانسته آن را مضمون مكرر
داستان كرده است .خود م لف نیز كه زن است ،با به سخره گرفتن این مضمون میخواهد
از بازتولید این گفتمان از طریق نوشتن آن جلوگیری كند .نویسنده تلویحاً دارد به ما می-
گوید خود زنان نیز ناآگاهانه این گفتمان مردساالرانه را باز تولیدمیكنند .اكنون به جملة
زیر توجه فرمایید:
و

و

و

عنصر مدرل یعنی «برای او» یعنی همان زن داستان از هر دو فرایند ذهنی حذف شده
زیرا مدرل موجود آگاهی است كه ادرال میكند ،واكنش نشان میدهد و تفكر می-
كند .راوی با حذف مدرل كل ادرال و تفكر زن را نفی میكند زیرا در یک جامعة
مردساالر ،زن ،از آنجا كه ناقصالعقل است ویژگیهای یک مرد مدرل را ندارد .در ادامه
به فرایند كالمی زیر توجه نمایید:

برجستهسازی مقصد با به جلو آوردن آنها از جایگاه طبیعیشان و تكرار مكرّر آنها پشت
سر هم ،عنصر مقصد را شامل همه كس میكند .زن از هر كه در میدان بوده ،سراغ ابراهیم
را گرفته .انتخاب و تكرار كلمات «مردها» به جای «آدمها» احتمال خجالت كشیدن و
سخت بودن عمل پرسش برای زن را م كد میكند .مخاطب این نكته را درل میكند كه
تمایز دوگانة مرد در مقابل زن در الگوی ذهنی -ادراكی محترم تردیدناپذیر و بسیار مهم
است .این تفاوت برای گفتمان مردساالرانه نیز اهمیّتی حیاتی دارد .نقش «گوینده» كه به
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زن تعلّق دارد نیز حذف شده است و این چنین گفتن او بیاهمیّت جلوه میكند .به فرایند
زیر توجه كنید:

در این جا با ایدئولوژی مبارزة راوی با نظام سیاسی موجود مواجهیم ،مخاطب در هنگام
خواندن داستان با این پرسش مواجه میشود كه چه تفكر و گفتمانی در پس پشت این نام-
گذاری وجود دارد كه نام االغی را «امیرخان» بگذارند .همان گونه كه قبالً هم گفتیم
دیدگاه فكری -اجتماعی یا ایدئولوژی از طریق ساختارهای گفتمان مدار متبلور میشود و
یكی از این م لّفهها گزینش لغات و تعبیرات خاص یا فرایند نامدهی است .با علم به اینكه
این داستان برای اولین بار در سال  7143نوشته شده ،متوجّه میشویم كه لغت «امیر» به
معنی فرمانده و حاكم و پادشاه است و «خان» نیز در نظام ارباب-رعیّتی ظالمانه مفهوم می-
یابد و نویسنده این چنین با تركیب این دو با یكدیگر خود شاه را مورد تمسخر قرار میدهد
و او را حیوان بیشعوری تلقّی میكند كه هرگاه كاه و جوش دیر میشود لگد میاندازد.
این فرایند نامدهی در جای دیگری از داستان هم اتفاق میافتد ،آنجا كه در آخر داستان
ابراهیم محترم را «زنیكة لجارة ناقصالعقل» مینامد و محترم چیزی نمیگوید.
با پی گرفتن محور «چه كسی چه كاری انجام میدهد» ،تعدادی از ویژگیهای سبک-
شناختی متن آشكار میشود .معموالً زن (محترم) ،كننده است و كنشهایی برای پیدا
كردن شوهر انجام می دهد .بندهایی كه كننده در آنها (چه به صورت صریح و چه به
صورت عاملیت تلویحی) وجود دارد ،همگی در زمان حاضر هستند و معموالً طوری
آرایش یافتهاند كه توالی زمانی رویدادهای مورد توصیف را بازتاب دهند .این داستان پنج
بخش دارد كه با ستاره از هم جدا شده اند و در قسمت چهارم ،راوی مداخلة تفسیری می-
كند و به طور خالصه راوی تا قسمت چهارم ،سوم شخص بازتابگر است و در قسمت پنجم
دوباره از مداخله دست میكشد و داستان را پیش میبرد .در اكثر فرایندهای مادّی ،محترم
كنشگر اس ت و بنابراین فرایندها از نوع كنش هستند .از آنجا كه هیچ چیزی در هر كدام از
این بندها همین طوری اتفاق نمیافتد و او به صورت استواری در كنترل چیزی است كه
انجام میدهد ،پس توصیف كامل مشخص میسازد كه این بندها فرایندهای كنش مادی
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نیتی را بیان میكند .البته در مو ارد معدودی نیز فرایندهای كنش مادی مداخلهای و كنش
رخدادی نیز وجود دارند .وقتی كه بندها به همدیگر چفت میشوند ،نقش كنشگر حذف
میشود و به آسانی میتوان این نقش را از بندهای قبلی استنباط نمود .نماد  øرا میتوان
برای داللت به این نوع از عاملیت تلویحی به كار برد .یكی از پیامدهای سبکشناختی
الگوی مادی غالب (در جایی كه فرایندهای ذهنی و كالمی كمی وجود دارند) این است
كه این فرایندها چارچوب توصیفی «كنشگرانه»ای را خلق میكنند .زاویة دید ایدئولوژیک
در فرایندهای رابطهای نیز بر نظرگاه ایدئولوژیک مردساالرانة زن نیز تأكید میكنند.
از آنجا كه سبک هر متن را بسامد یک ویژگی خاص زبانی تعیین میكند ،انواع
فرایندهای گذرایی مورد شمارش آماری قرار گرفت .این كار باعظ میشود ببینیم هر
كدام از فرایندها چند بار در متن تكرار شدهاند و كدام یک از انواع فرایندها در متن
كاربرد بیشتری دارند .تحلیل و تفسیر متن هم به ما اجازه میدهد كه مثالً تعداد حذف
كنش گر را مشخص كنیم.بر اساس آمار فرایند مادی در متن غلبة زیادی دارد ،چرا كه 261
بار در متن به كار گرفته شده است .البته در جدول ضمیمه شده به مقاله انواع ریزتر این
فرایندها به دقت از هم تفكیک شدهاند .پس از این فرایندهای ذهنی با  37بار ،فرایند رابطه-
ای با  63بار و فرایندكالمی با  22بار تكرار در رتبههای بعد قرار دارند.
با این روش آماری به پرسش نخست پاسخ داده شده و مشخص شده كه متن در
چارچوبی كنشگرانه پیریزی شده زیرا زن برای پیدا كردن شوهرش دست به هر كنشی كه
توانسته زده است .اكنون وقت آن است كه تحلیل سبکشناختی مبنای تفسیر قرار بگیرد.
پیش از این گفتیم كه در جدول برای غالب جمالت این كار صورت گرفته امّا ما نیازمند
تعمیمی هستیم كه ویژگی عمدة حاكم بر متن را مشخص كند .با نگاهی به ستون تحلیل و
تفسیر جدول متوجه میشویم كه راهبرد گفتمانی راوی ،علیرغم تالش توانفرسای زن،
راهبرد حذف كنشگر است .بر طبق آمار ،ما با  43بار تكرار حذف كنشگر زن (محترم)
مواجهیم .حذف كنشگر ،جدا از محترم برای سایر شخصیتها نیز به طور معدودی صورت
گرفته است ،بنابراین حذف محترم با آن همه كوششی كه برای پیدا كردن شوهر میكند
معنادار است .در معدود مواردی هم كه محترم كنشگر جمله است ،یا دارد كار مشكلی
انجام میدهد یا با وضعیت بغرنجی روبروست .حذف چنین كنشگری میتواند از منظر
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زبان شناسی انتقادی نشانگر حذف زن ،وابسته كردن او ،نادیده گرفتن تالشها و رنجهای
زنان در یک جامعة مردساالر باشد اما به این نكته هم باید توجه داشت كه حذف كنشگر
در فارسی بینشان تلقی میگردد .با این همه در پاسخ به پرسش گذرایی «چه كسی »...ما با
حذف گستردة كنشگر مواجهیم .یكی دیگر از راهبردهای گفتمانی متن ،حذف نقش
مدرل محترم در فرایندهای ذهنی متعلق به اوست .در جملة زیر این اتفاق افتاده است:
بعد كه تو اتوبوس نشست ،تازه به صرافت افتاد كه یكی از بچهها میتوانست روی زانویش بنشیند.

از سوی دیگر او فقط هنگامی كه به دنبال شوهرش میگردد ،آن هم در موارد معدودی،
وقتی نقش گوینده در فرایندكالمی را ایفا میكند ،در موقعیت طنزآلودی حتی از طرف
راوی قرار میگیرد .مثالً در جملة زیر در اول جمله ،گوینده حذف شده است:
به آنها گفت كه ابراهیم االغ سفیدی هم دارد.

در اكثر مواقع هم هر گاه محترم ،نقش گوینده ،مدرل یا كنشگر را بپذیرد ،معنای
ضمنی منفیای از آن مستفاد میشود .یكی دیگر از ویژگیهای گذرایی ،برجستهسازی
گفتمانی عناصر پیرامونی است یعنی زمان ،مكان ،چرایی و چگونگی وقوع فرایند .در این
داستان عناصر پیرامونی از جایگاه معمولی خود به ابتدای جمله حركت داده میشوند و
بدین طریق مشخص میشود كه زن تا چه پایه متأثر از شرایط حاكم بر اوست:
پا به پای بعضی از مردها كه زیر صندوق های انگور عرق میریختند ،راه رفت.

با توجه به آنچه گفتیم الگوهای گذرایی متن نشاندهندة دو نوع زاویة دید ایدئولوژیک
هستند .در اینجا با هر دو زاویة دید ایدئولوژیک داخلی و بیرونی آسپنسكی مواجهیم زیرا
ارزشیابی ایدئولوژیک بر پایة یک سری از موضعگیریهای انتزاعی صورت میگیرد كه
در خارج داستان قرار دارد (اصالً زن جماعت ناقص عقل است) و هم سخن از زاویة
داخلی محترم كانونساز است كه از خالل آن به وقایع داستان مینگرد مثالً (شب كه با
ابراهیم در یک رختخواب خوابیدند تازه فهمید كه دنیا دست كیست).
از یک طرف لحن راوی كه گاه به طنز پهلو میزند ،ذهنیّت یک زن مدرن (و حتی
خوشبخت) را عیان میسازد و از طرف دیگر در بیشتر مواقع شخصیت اصلی داستان
كانونساز میشود ،ایدئولوژی یک زن بیسواد خانهدار مذهبی و سنتی را بازتاب میدهد.
ذهنیّ ت راوی آن است كه این زن نه تنها بر حقوق خویش آگاه نیست و گفتمان غالب
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مردساالرانه را كامالً پذیرفته ،بلكه هم جنسهای خود را نیز دارای آفرینش پستتری
نسبت به مردان میداند و ترجیعبندش این است كه اصالً زن جماعت ناقص عقل است .از
منظر راو ی ،زنانی مانند محترم اصوالً از ایدئولوژی مردساالرانه خبر ندارند و از این رو
كامالً مطیع آنند و پیام داستان این است كه زنان میتوانند جایگاه مناسبی در روابط
اجتماعی پیدا كنند وگرنه زندگی آنان همیشه تابعی از زندگی شوهرشان خواهد بود.
 -8نتیجهگیری
در این م قاله سعی شده ویژگی سبكی گذرایی وتفسیر انتقادی زاویة دید در داستان
كوتاه «مردی كه برنگشت» ،بر اساس الگوی سیمپسون ( )7331بررسی شود .نگارندگان بر
اساس روش توصیفی-تحلیلی به منظور پاسخ به پرسشهای تحقیق ،ابتدا به موضوعاتی
مانند زاویة دید پرداختند و سپس انواع گذرایی از منظر سیمپسون را به صورت نظری
تشریح كردند و پس از ارائة خالصهای از داستان ،تک تک جمالت داستان را بر اساس
نوع فرایند و نقش شركتكنندگان تجزیه و تحلیل كردند .در این بررسی مشخّص شد كه
فرایند مادی با  261بار تكرار فرایند غالب متن است و پس از آن فرایندهای ذهنی با 37
بار ،فرایند شرایطی با  63بار ،فرایندكالمی با  22بار تكرار قرار داشتند .این آمار نشاندهندة
آن است كه راوی چارچوب كنشگرانهای خلق كرده تا تالش فراوان زن برای پیدا كردن
شوهرش را رمزگذاری كرده باشد .در پاسخ به پرسش دوم تحقیق ،با توجه به ستون تحلیل
وتفسیر تک تک جمالت ،مشخص شد كه شخصیت اصلی (محترم) علیرغم تالش جان-
فرسایش ،با راهبرد گفتمانی حذف كنشگر  43بار مواجه شده و حذف چنین كنشگری از
منظر زبانشناسی انتقادی حذف زن ،وابسته كردن زن و نادیده گرفتن تالشها ورنجهای
زنان در یک جامعة مردساالر است .از دیگر راهبردهای گفتمانی متن حذف نقش مدرل
(محترم) در فرایندهای ذهنی و همچنین حذف او در نقش گوینده در فرایندهای كالمی
است .راهبرد مهم دیگر برجستهسازی عناصر پیرامونی (حركت دادن سازه یا سازههایی كه
در جمله نقش عناصر پیرامونی را بازی میكنند به ابتدای جمله) است و بدین ترتیب
مشخص می شود كه زن تا چه پایه متأثر از شرایط حاكم بر اوست .عناصر پیرامونی  83بار
برجستهسازی شده اند كه رقم قابل توجهی است .همچنین الگوهای گذرایی متن نشان-
دهندة دو نوع زاویة ایدئولوژیک هستند :از یک طرف داستان از منظر زن كانونسازی می-
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شود و ایدئولوژی یک زن بیسواد ،درمانده وسنتی را نشان میدهد و از طرف دیگر خود
راوی در قسمت ماقبل آخر داستان ،وارد روایت میشود و ایدئولوژی نوع دوستانة یک زن
نویسنده را آشكار میسازد.
يادداشتها
 -7اصطالحاتی كه با حروف تماماً بزرگ آمدهاند ،در متن اصلی بدین شكل به كار رفتهاند.
همچنین ،این اصطالحات ،ابزارهای نظری تحلیلند كه باید به همین شكل حفظ شوند .سیمپسون
نیز در آثار خود چنین عمل كرده است.
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