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 چکیده

سااختارددار سا ی در باردال سااختن  نگرشایدار آن فِرکالف باا ای است. پرچمرشتهتحلیل گفتمان انتقادی تحوّلی در ساختار نقد بین

زوايای پنهان دتون دارد. هدف الگوی دذکور بازخوانی قدرت و ايدئولوژی برخاسته از آن در تولید هر دتنی است. با اتکاا بار درا ال 

عناوان هاا باههاايی کاه از آنبینی نويسانده دسات يافاتؤ دثلفاهتوان به عوادل داثرر اتتمااعی در آفارينه تهاانة فرکالف دیگانسه

وی سااختار نحاوی و  اسات.رروت را دحور داستان خود قارار داده الفقراء ةاست بر اين اساس نويسندشدهفرضِ تولید دتن نام بردهپیه

 تاا است. پژوهه  اضار بار آن اساتبینی  اکم بر دردم ي نی همان رروت قراردادهتهت بردالساختن تهانابزاری در  را دثرّرِ داستان

تنهاا  ااکی از بر اين اساس سازدان نحاوی داساتان ناه .ايدئولوژی نهفته در ساختار نحوی و برآدده از انديشة نويسنده را بازخوانی کند

ره تا که هر ناسرهکند تا آندیعنوان يک قدرت پنهان، بازنمايیهعدم آزادی افراد در تاد ه است بلکه رروت را ب ای را در تايگااه ساِ

 نمايد.بازدی

 داستان الفقراء، عبدوالقدوس. ،فرکالف ،گفتمان انتقادی ها:هکلیدواژ

                                                                                                                                                          
 karimiabass90@gmail.cim               . رايانادة نويسندة دسئول:1

 wsabzianpoor@yahoo.com                . راياناده:0
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 مه. مقد8ّ

ناام بارد.  شناسایعنوان زبانی گويا برای تاريخ و تاد هتوان از بازخوانی ادبیات بهبدون شک ادروزه دی

 هااهای هر نظم و نثری گفتمان صادقی از تاد ه و تاريخ آن وتود دارد که دملاو از ناگفتاهالبالی واژه

اناد ست. پژوهشگران  وزة نقد ادبی برای تستجوی چنین راهکاری، رويکردهای دختلفای را آزداودها

هاای گران را باه وادی داناهاست. پیگیاری ايان انديشاه، پژوهشاادّا نتايج هر کدام خالی از نقص نبوده

شناسی بناا نهااده بودناد شناسی و يا تاد هشناسی، روانای سوق داد که تمرکز خود را بر زيبايیرشتهبین

هاای خاود را بار روشای هاای قبلای تحلیاللاذا پیارو تال  .ادّا نتاايج  اصاله شامولیت کاافی نداشات

عنوان دحاور در سااختار تحلیال نديشة وی را بهبیه از هر چیز نويسنده و ا و ساختارددار دتمرکزکردند

تر از ساير لذا از لحاظ ساختاری کادل .اخیر عالوه بر دتن، فرادتن را نیز شادل شد ةقراردادند. توتّه شیو

   رسید.دینظردکاتب به

توسا  .م  1362ای ابتادا و در ساال رشاتهعناوان دانشای بایناين شیوه، تحلیل گفتمان نام داردکه به 

شد. وی بنیاد انديشة خود را به دسائل فرادتنی بنا نهاد. هريس د تقد بود هیچ دتنای دطرح 1یک هريسزل

همواره نوعی ت ادال و تباادل باین  ؤبنابراين .تواند خنثی باشد و همواره دتأرّر از عوادل دحیطی استنمی

ساوی ديگار ناوردن  دتن و تاد ه وتود داردکه اين ت ادل  اوی اطالعااتی بارای پژوهشاگر اسات. از

کشاید. تر، اساس گفتمانی را بنا نهاد که پسوند انتقاادی را يادم دایبا ابداع رويکردی نوين 0فِرکالف

هاا، دباا ثی داد. آنجاا کاه سااير دکتابدبی را بسیار تحات تاأریر خاود قارارای که دکاتب نقد اانديشه

فِرکالف با دحوريت نويسنده قصد بردال بودندؤ دادهاختی را در کانون توتّه خود قرارشنهمچون زيبايی

تنها در برآيند تحلیل و سپس ارزياابی نهاايی بسایار ساختن دو عادل دهم و ويژه را داشت. عوادلی که نه

 کرد.دیشی تاريخی از تاد ه را نیز فراهم ائز اهمیت بود بلکه ادکان خوان

ست تا با تمرکاز بار ساازدان نحاوی در واقع هدف فِرکالف رونمايی از روشی ساختارددار در نقد ا 

دوتود در دتن، نقهِ بستر اتتمااعی را بازنماايی کناد. در بررسای سااختار نحاوی دو دحاور دشاخص 

هاا. فِارکالف د تقاد باود در بینی  اصال از آني نی قدرت و ايدئولوژی و در نهايت تهان ؤخواهد شد

 نای خاصّ و يا ياک ارز ِ اتتمااعی، بادون تولید د ؤزيرا .تولید دتن، ردّپای ايدئولوژی در دیان است

تواناد ريشاه در تااريخ، های ايدئولوژيکی نويسنده در آن تاد ه است. اين دسئله دایشک  ادل انگیزه

دوق یت و تايگاه اتتماعی داشته باشد. بنابراين از طريق گفتمان انتقادی و با دحور قرار دادن دتن، زبانِ 

                                                                                                                                                          
1. Zlick Harris 

2. Norman Fairclough 
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تواناد شود که بدون شک نمیهای اتتماعی د رفی دیل و  ادل ساختعنوان عنصری ف ّال، عاددتن به

از سااوی ديگاار ؤ (60-55: 1936کريماای فیروزتااائی، ): ر.مخااالی از اياادئولوژی نگارنااده باشااد. 

اتبارهايی که در ساختار تاد ه باعث برانگیختگی ايدئولوژی خواهناد شادؤ دوضاوع قادرت را نیاز در 

کشند. ديگر سخن آنکاه اساتفادة ریار دشاروع از قادرت دیان دیفاوت بههای دتآفرينه دتن و با درتبه

ک بافات اتتمااعی و سیاسای خااص تم ی، سلطه و عدم دساوات را که از طريق نوشتار و گفتار در يا

 .(16: 1939ياردحمدی، ): ر.منمايد. شود، بررسی دیدیگیرد و يا در برابر آن ايستادگیدیصورت

توصیفؤ تفسیر و تبیین است که تنهاا  ةگانو راهکار فرکالف دبتنی بر درا ل سهطور کلّی ساختار به 

های دورد استفاده در هر دتن به دنبال بردال سااختن زواياای بر يک تنبه تمرکز ندارد بلکه در پرتو واژه

 اند. پنهانی است که د موالً از نگاه ناقدان پنهان دانده

ويسان د اصر عرب است که در کناار ديگار بزرگاان، سابک و نا سان عبدالقدوس از تمله داستان 

نظار ادبای و ارز   هاای دمتاازی را ازکارده و نگار های خاويه اساتفادهی را در نگاشتهاسیاق ويژه

کارد. اشااره السعادة ليس لهاا اااخ  توان به های کوتاه وی دیداستاناست. از دجموعهاتتماعی آفريده

دلل دختلفؤ هرکدام  کايات از دوضاوعی دساتقل دارناد. گاويی نويسانده در هايی برگرفته از داستان

ببارد. ديگار ته با صارا ت از دااادین باودی بهارهها نقدی بر تاد ة خود دارد ادا نتوانساين داستان يةسا

بیاان آنارا صارا تاً باه  ةبینی وی  اوی انتقادهايی بوده که سیاست  اکم اتاازسخن آنکه گويی تهان

داده کاه هاايی نشاانناچار ايدئولوژی خود را با استمداد از دحتاوای داساتانبه ؤرواز اين .استوی نداده

 عاريه بودند. 

کند که قااوت سطحی و عجوالنه، تنها دخاتص تاد اة دیانی داستان دذکور به خوبی نمايانبازخو 

داع کناونی اسات کاه توان گفت اين دوضوع، ناوعی قادرت بالدناازع در اکثار توادصر نبوده بلکه دی

ین بینی در قالاب چناتوان از آن به نوعی اشترام بین توادع دصر و ايران نام برد. نکوهه اين تهاندی

های بود. در نهايت تال  اين تُستار بر آن است کاه در چاارچوب دثلفاهداستانی خالی از فايده نخواهد

دلی ارتبااطی باین نويسانده و بافات اتتمااعی عنوان ت ااگانة تحلیل انتقادی گفتمان، دتن داستان را بهسه

های نويسنده را هم بازنمايی دشغولیها و دلبازخوانی کند تا بدين وسیله عالوه بر فاای  اکم، دردره

 کند. 

 هاي پژوهش. پرسش8-8
اين پژوهه بر آن است که با تکیه بار سااختار گفتماان انتقاادی نقاه عوادال داثرّر در انساجام  هنای 
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  .پاسخ گويد پژوهههای ا بازخوانی کند و در نهايت به پرسهنويسنده ر

را در تولید دتن بازياابی کناد  تواند قدرت و نیز ايدئولوژی برخاسته از آنچگونه تحلیل صوری دی -1

 کناد وچگونه گفتمان انتقادی با تکیه بر سازدان نحوی داستان، فاای عمودی تاد اه را باازنموددی -0

 داند  با دسائل اتتماعی درتب  دیتمالت را دهی نحوی سازدان

 . اهداف و ضرورت پژوهش8-6

لزوداً هدف تحلیل گفتمان انتقادی و نیز تحلیل داستان دزبور، کشف د انی پیچیده نیسات بلکاه هادف، 

 .سازی فرآيندهای دثرر در تولید دتن و در زدان آفرينه و نیاز درم آن در زداان تحلیال اساتشفاف

 رد ايدئولوژی و قادرت را در داتنوهشگر يا ناقد را بر اين دسئله توانا خواهدکرد تا عملکعوادلی که پژ

 کنند.د رفی

 پژوهش ة. پیشین8-9
اسات ادّاا در نگرفتاهتا کناون صاورت گونه پژوهشیالزم به  کر است در خصوص داستان دذکور هیچ

هاايی باه دبتنی بر اين رويکارد پاژوهههای ادبی دبانی نظری تحلیل گفتمان انتقادی و نیز در نقد ة وز

ادبیاات فارسای  ةاين تحقیقات در  اوز ةکه از نظر آداری بیشین آندهم نکته  .استتحرير درآدده ةرشت

 اند عبارتند از:ها که در تبیین دسیر پژوهه  اضر سوددند بودهاست. برخی از اين پژوهه

باه رابطاة گفتماان انتقاادی و ادبیاات  «و ادبیاات تحلیال گفتماان انتقاادی» (1986زاده، فردوس )گُلآقا

قباادی،  ساین لی و  بارد.گفتماان بارای نقاد در ادبیاات بهاره تاوان ازو اينکه چگوناه دای استپرداخته

« تحلیل گفتمان رالب در رداان سووشاون دانشاور»دقاله  (1988اده، فردوس و دسپ سید علی )زآقاگُل

ابتدا درا ل گفتمان فرکالف بیان شده و سپس به نقد داستان ين دقاله ادر  .ناده استبرگرفته از پايان که

 در (1931صالحی، پريساا و نیکوبخات ناصار ). گانة فرکالف پرداخته استدرا ل سه براساسسوشون 

، باا تکیاه بار الگاوی داذکور سا ی «پور از دنظر تحلیال گفتماان انتقاادیگزينی ش ری قیصر ادینواژه»

واژهاای خاود را شاعر را در بستر زدان نشان دهند و اينکه چگونه شاعر دتأرر از دحی  تغییرات  اندداشته

، نقدی «شناسی انتقادی در قالب تحلیل گفتمان انتقادیزبان»، دقاله (1931است. بهرادپور )کردهگزينه

تاألیف  کتااب در ةنويسند که بر کتاب تحلیل گفتمان انتقادی است. پژوهشگر در اين دقاله د تقد است

 ای است.که الگوی فرکالف روشی بین رشته در  الی ،شناسی فراتر ننهادهخود پا را از نشانه

 نویسی معاصردر داستان احسان عبدالقدوسجایگاه  .6

های بارز در ادبیات داستانی د اصر عرب است. م( از تمله شخصیّت.1332–1313ا سان عبدالقدوس )

داستان کوتاه با نويسندگان بزرگی چون نجیب دحفوظ، يوساف  سبک نگار  وی در آفرينه ردان و
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ای اسات کاه گوناهکناد. هنار وی در پرداخات داساتان باهدیالسباعی و دحمد عبدالحلیم عبداهلل برابری

هايه پاردازی در قصاهانگیزی از اواد  تااريخی را باازآفرينی کناد. شخصایّتتواند تصاويرخیالدی

انگیز است. ا سان همچون کارگردانی داهر برای نماايه قالب واژگان خیالای از واق یات و در شالوده

است تا هر شخصای باا رفتاار خاود های داستانه را در دحوريت گفتمان قراردادهانديشة خود شخصیّت

تنهاا داساتان نويسای ناه ةنگاار  وی در دقايساه باا بزرگاان  اوز ةا  باشاد. شایوبیناینمايانگر تهان

تر است. ابتدا آنکه پارور   هنای وی از هماان دوران ها هم برکه از دو تهت از آنتر نیست بلض یف

 هپذيرفته و ت ادل ف ّال وی در اين فاای هنری، اين فرصت را باه او دادکودکی در دحی  ادبی صورت

ر عنوان نقطة عطفای دکه با بزرگان ادبیات، هنر و سیاست د اشرت و آشنايی داشته باشد. اين دوضوع به

ها بایه از پایه آشانا شاود. ا سان بتواند با زوايای پنهان زندگی دصاری تا زندگی هنری او باعث شد

ا  اسات. های اتتماعی تاد اهای تمام نما از واق یتبدين شکل تصويرآفرينی عبدالقدوس، چون آينه

 زادی در تماامکه وی اعتقاد زياادی باه دوضاوع آ( ادا ويژگی دومؤ آن05-13: 1380.م: ابوالفتح، )ن

های کوتاه وی ارلب در چارچوب انتقاد از زندگی اشرافی اسات. ها و داستانها داشت. دحور ردانتنبه

پوچی و تباهی زندگی اين طبقه را بیه از هر کس ديگر به تصوير کشیده است. آرار او ساده و روشن »

)فارزاد، « کنادمااعی آشانا دیهای او به را تی دخاطاب را باا عماق دفاساد اتتداستان ةاست طرح ساد

طور کلّی ساختار دحتوايی داستان  کايت از بافت دوق یتی نويسنده دارد که دملو از به .(06-01: 1988

 های برخاسته از اين چنین تواد ی است.انديشیتااد طبقاتی و  اشیه 

 . خالصة داستان9

باین نگااه ست که دوست ندارناد زيار  رهکسانی ا ةروايت داستان دردی کاردند است. او نمايند الفقراء

کارد. خاود  از تملاه دطال اه دایة کسی باشند. بیشترين زدانه را صرف انجام کارهاای داورد عالقا

اعتقادی به تغییر در ظواهر زندگی نداشت. رخدادی، دسیر زندگیه را دگرگون کرد. او بیمار شد و به 

رهسپار  ،انداز زيادی داشته باشدکه پسبدون آن داد. ویپژشک بايد دحل زندگیه را تغییر دی ةتوصی

هاای نابجاای زنی تنها ساکن شد. از هماان ابتادا داورد قاااوت ةوهوا شد و در خانای خو  آبدنطقه

اداا باازهم  .و برای فرار از  رف دردم با هم ازدواج کردند هاد زنِ صا بخانهدردم قرار گرفت و به پیشن

کرد نه آنطاور کاه داردم زيرا او آنگونه که دوست داشت زندگی دی .نشدها سطحی خالصاز قااوت

ای به يادگار داند. پدر، فرزناد  خواستند. دست تقدير چنان شد که همسر  فوت کرد و از او بچهدی

کرد. پسری با اطالعات تااريخی عاالی و خودسااخته اداا باا الگوی دورد نظر خود  بزرگ براساسرا 
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درسه رسیده بود او را هنوز به ددرسه نفرستاده بود. اين دسأله دورد اعتراض وتود آنکه پسر  به سن د

شورای روستا قرار گرفت. به ناچار فرزند  را به ددرسه فرستاد. هرچند پسرم از نظر ظااهری شاراي  

ز ها نیز سخت تحت تاأریر رفتاار، کاردار و نیاهای ددرسه بلکه د لمتنها بچهآل آنها را نداشت ادا نهايده

کردناد. اهاالی دایآدوزان در پوشیدن لباس هام از او پیارویتا که دانهاطالعات او قرار گرفتند تا آن

را باه  لباس برای پسربچه کردند و علیررم دخالفت ددير آن ةروستا با پیشنهاد شورای روستا اقدام به تهی

زد از ددرساه نباود. پسارم نا ددرسه برده و به پسرم دادند. ادا بازخورد کار آنها چیازی تاز فارار او

 ،دهادنکرد برای رضايت دردم کاری انجاامخبرکرد. ادا اين بار پدر س یپدر  رفت و او را از داترا با

 .بار روستا را ترم کردانی اشکاعتراض با پوششی شیک و در دیان بُهت اهالی و با چشم ةبلکه به نشان

 تحلیل گفتمان انتقادي . 4
از تبلاور د ناادار »صورت خالصه عبارتست ار توس  زلیک هريس دطرح شد و بهتحلیل گفتمان اولین ب

ارتباط با عوادل درون زبانی و برون زبانیؤ به عبارتی، عملی اتتماعی است که به بررسی يک رويداد با 

 قیقات در  .(86-81: 1981)سارايی، « پاردازدها وسااختارهای اتتمااعی دینگاه استداللی در دوق یت

های دنطقی بین دتن و فرادتن است ادّاا تحلیال گفتماان قالب دانه تحلیل گفتمان، ترسیم وتبیین ارتباط

بینی اديب است و نتیجة آن هماواره باه ای تهت کشف تهانتر، شیوهعنوان رويکردی تديدانتقادی به

هاايی کاز خاود را بار تنباههای نقد در ادبیات، تمرتا که ساير دکتبتر است. آن قیقت بسیار نزديک

ای نیاز و باه نتاايج قابال دال ظاه ندکردشناسی زبان دتمرکزشناسی و يا تاد هشناختی، رواندثل زيبايی

ساويه نیسات تنها ياکرسیدندؤ فِرکالف ديدگاهه را دبتنی بر ساختاری دتمايز بنا نهاد. ساختاری که نه

 است. رفتهگبلکه توانب دختلف يک ارر را درنظر

نتقاد وی به دکاتب ديگر آن است که نگاهشان دبتنی بر کاربردشناسی است و اين رويکارد دمکان ا 

زيرا تنهاا  ؤاست دنجر به توصیفی عینی از دتن شود. پیادد اين شیوه از نظر وی فردگرايی در تحلیل است

تار ورای آن گوناه نقاه تاد اه و سااخها و اعمال آنها دتمرکاز اسات و ايانبر افراد درگیر در گفتمان

اندؤ کادالً نادياده گرفتاه خواهاد شاد. گیری گفتمان بسیار دثرّر بودهقدرت( که در شکل -)ايدئولوژی

هاای دهد. ساختار خُرد هماان ويژگایفرکالف به ارتباط بین ساختارهای خُرد و کالن بسیار اهمیت دی

نحاوی قابال اساتنتاج اسات و شناسای سااختار شناختی دوتود در هر دتن اسات کاه از طرياق نشانهزبان

ساختارهای کالن همان ساختارهای اتتماعی دوتود در تاد ه است که در ت یاین دحتاوا کاادالً دخیال 

 .(01-01: 1913فرکالف، : .م)نهستند. 
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دتن اشاره به تولید روندهای اتتماعی گفتمان دارد. ساپس دراتاب گفتماان، گفتماان »خالصه آنکه  

اناد کاه باا نهادهاای هاايی از قراردادهاای اتتمااعیدراتاب گفتماان دجموعاهکنناد. واق ی را ت یین دی

هاا نیاز بوسایلة هاا، و ايادئولوژیايادئولوژی ةوسیلخود به ةاند. دراتب گفتمان نیز به نوبطاتتماعی دربو

تار باه بیاانی سااده. (152: 1932زاده، )آقاگُال« شاوندتر تاد ه ت یاین دایوسیع ةرواب  قدرت در گستر

روی  ائز اهمیت است که نويسنده در گزينه واژگان ررسی واژگان در سازدان نحوی هر دتنی از آنب

دستقیم با نگر  اوست و بدون شک نگر  هم نشاان از  ةآزاد است و اين آزادی در گزينه، در رابط

قارار  ناپاذير از يکاديگر ای تادايیدو دبحث انتخااب و گازينه در رابطاه»ايدئولوژی نويسنده دارد. 

ای باشاد ای نیاز  اضار اسات و هار تاا انتخااب کننادهانتخاب کنندهرند. هرتا انتخابی هست، الزاداً دا

 ةخباری از هما ةهای دمکن، يک  ادرابخه ةنگرشی وتود دارد. انتخاب يک بخه از واق یت از هم

خااب تزئیااتی های داستانی دمکن ياا انت واد  دمکن يا انتخاب تزئیاتی از يک صحنه از تمام صحنه

بناابراين  .(68: 1989 ،)دیرفخرايای« که قابل تأکید بودندؤ دلیلی دگر وتود فیلتری نگرشی نداشته است

تواند ادری اتّفاقی باشاد. آنجاا کاه نويسانده تصويرآفرينی يک  ادره يا يک شخصیّت در داستان، نمی

رد هدفه برگزيده، از نگرشای خااصّ های دمکن برای پیشبای را از دیان تمام گزينهواژه يا صحنة ويژه

گرفته که ريشة آن در تايگااه اتتمااعی نويسانده اسات. باديهی اسات دنشاأ ايان تايگااه در سرچشمه

 آدد. صورت ناخودآگاه پای باورها و عقايد و ايدئولوژی به دیان خواهدهنجارهای اتتماعی است که به

عنوان ياک ها صارفاً باهنگاه تحلیل گفتمان به واژه شناسی در ادبیات،های زيبايیخالف تحلیلؤ نابراينب

 ةعنوان ياک اسات ارگیسوی دراز شب نه به ؤبرای دثال»های دمکن ديگر است. انتخاب در دیان انتخاب

شود تا دشخص شاود کاه چارا شاب باا گیساو های دمکن بررسی دیزيبا، بلکه در تقابل با ساير است اره

  .(90-92همان: )ن.م: « ای ديگر.هاست و نه با واژتوضیح داده شده

قدم نخسات در فرآيناد تحلیال، ادياب اسات و او و انتخااب اوسات کاه در کاانون توتّاه  ؤبنابراين 

تواناد بادون دنطاق و ياا عنوان يک گزاره در دتن، نمیکاو قرار دارد. بدون شک ان قاد تمله بهگفتمان

اشاد و هماین ارتبااط، عادال انساجام و ساپس بدون ارتباط صاوری باا دفهاوم انتزاعای  هان نويسانده ب

هاای دختلاف ياک گازاره، اسااس تحلیال را شاکل چگونکی ربا  بخه»گیری يک دتن است. شکل

بخشی به دتن چه در سطح خُرد و چه در ساطح شناسان اعتقاد دارند که فرآيند انسجامدهد... گفتماندی

« بنای يک تحلیل گفتمانی قرار گیاردتواند ددیکالن دارای اب اد ايدئولوژيک است و به همین دلیل نیز 

 .(11)همان: 
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 . گفتمان انتقادي داستان9
دارای سطوح دتفاوتی است کاه بارای تحلیال هار ساطح باه ديگاری نیازدناديم.  اين نظريه دتن براساس

کنیم، دتوتّه خاواهیم شاد کاه تاال  ايان داناه باین بنابراين وقتی به درا ل گفتمان انتقادی دقّت دی

شناساای الزم باارای تحلیاال را هااای افقاای، فاکتورهااای زبانای باار آن بااوده کااه بااا ايجاااد بر رشااته

های عمودی در واقع به عمق دتن نفو کند. نتیجاة ايان ها و ايجاد بر سپس با تکیه بر آن .آورددستبه

ز خواهاد باود. های کالن اتتماعی بلکه بیانگر ساختار تزيای تاد اة هادف نیاتنها کشف د نافرآيند نه

 تبیین. -تفسیر -گفتمان انتقادی دارای سه در له است: توصیف

 . توصیف9-8

از  .اساتشادهتوصیف کاوشی در روساخت دتن است زيرا هر دتنی از روسااخت و زيرسااخت تشاکیل

های در دسترس و شافاف داتن ياا رو بهترين سرآراز برای تحلیل، درات ه به روساخت و تبیین دثلفهاين

هاا، اسات اره ها، ت داد ف لها، نوع آنعبارتی ساختار نحوی که دتشکل از تملهبر  افقی است. به همان

سااختار بیرونای، »شاوند. و تشبیه و... استؤ همانند اتزای سطحِ دتن، برای کشف و تحلیل دحسوب دی

ند و قابل لماس و شوند. ساختار خُرد بیرونی ت ینی عینی دارخُردترين نوع ساختارهای دتنی دحسوب دی

ابتادايی و ياا ناوعی بار ِ  ةعنوان ياک در لا پس توصیف در واقع تنها به .(05)همان: « دشاهده هستند

گیری ندارد. اين سطح در  قیقات اولاین ادّا قابلیت بازخوانی برای نتیجه ،سطحی دتن است ةافقی از الي

 گیری ندارد. جهادّا قابلیت نتی ،سطحی است که برای هر دخاطبی قابل لمس است

 . گزینش عنوان داستان و تکرار آن9-8-8

ا  اسات. ترين دال ظات برای اديب و نیز هر ارر ادبای، گازينه عناوان بارای کاار ادبایاز تمله دهم

تواند به اطالعات ارزشمندی دست يابد. عنوانی که عبدالقدوس پژوهشگر نیز با تمرکز بر عنوان ارر، دی

عناوان، در داتن نیاز  ةبااراز اين قاعده دستثنی نیست. نکته آنکاه تکارار چنادينبرای داستانه برگزيده 

ان، هفت بار در دقااطع دختلاف که عالوه بر عنوان داست الفقرا ةهايی برای دخاطب است. واژ اوی پیام

هل ميکُن »است. نکتة قابل توتّه پس از عنوان، طرح تملة پرسشی پیه از آراز داستان است. رفتهبکار

عنوان پیه راهنما برای دخاطب و ياا چالشای اين پرسه خود به «ن  عيَش الفقرُي دون أن  حسَّ بفقرِه؟أ 

 برای گفتمان است. 

 گان مثبت و منفی. گزینش واژ9-8-6

تمله بلندترين وا د سازدانی در نحو است و اگر هر ساخت نحوی شکلی از يک وا د انديشاه باشاد، 

در  ،وقتی در ساازدان تملاه قارار گرفات یار  ائز اهمیت است. بنابراين واژهها بسنگاه ساختاری به واژه
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 اسات و شناسانادةشادهدقام نشانة ايدئولوژيک باا انباوهی از تاار و پودهاای ايادئولوژيکی درهام تنیاده

ها با د ناای دثبات و بر اين اساس قیاس بین ت داد واژه .(956: 1930فتو ی، ر.م: )ايدئولوژيک دارد. 

اين تقابال  ةگانی که نمايندکند. برخی از واژدیزدینة  هن نويسنده به دخاطب ارائهسرنخی از پس دنفی

 أکاُل وبةاً  واحادًة  /ثياباً ممزقا  /ساءت حالها /حايف القدمني/  رقُد عيل الحشائش»عبارتنداز:  ،هستند

در ساوی  «. نضاحان بالععاسا  /اةُحفا / صاةنن علياه ساار ااهم /عاملُ الفقار /ثاخ عليه الجريانُ  /بال لحم  

-66: 1333)عبدالقادوس، « .األغنيااء /مالبس بد ادة /حذاءبد د /ثابت العينني»: گانی چوندقابل واژ

هاای پااره/ وعادة راذای بادون خوابید/ پا برهناه/  االه را باد کارد/ لباسترتمه: روی کاه و کُله دی) (62

 / پابرهناه/ بادبختیپسر بچه را به باد تمساخر گرفتنادی تهیدستی/ ها بر علیه او برافروختند/ دنیاگوشت/ همسايه

  (نو/ رروتمندان یهاداد/ نگاهی پر فروغ/ کفه تديد/ لباسرا نشان دی پدر و پسر
 ها و زمان آن. تعداد فعل9-8-9

ا بادان هبیشتر در قالب کاربرد ف ل است. اهمیت بررسی ت داد ف ل الفقراءگزينی در ساختار داستان واژه

رابطة دیان رخداد يا  ؤدلیل است که صدای دستوری دتن دشخص شود. صدای دستوری عبارت است از

وقتای دبتادای تملاه ياا  کنندگان در آن ي نی فاعل، دف ول و... الت بیان شده در ف ل با ديگر شرکت

در هر دتنی هماواره دارای ها رو تبیین ت داد ف لاز اين .عادل، ف ل باشد، تمله صدای ف ّال و دثرّر دارد

دهندة دیازان فاصالة (. ت یین عادل زدان ف ال هام در تملاه، نشاان031همان: ر.م: )ای است. پیام ويژه

ديد و  هنیات وی  دانیم که دیزان فاصله گوينده با واق یت، زاويةگوينده يا نويسنده با دوضوع است. دی

نگاه دثلف به اداور  گرايی دتن و شیوةمی در دیزان واقعدهد. از اين رو عادل زدان، دتغیر دهرا نشان دی

ف ال  39ف ال اسات.  111هاای داتن ( ت دادکل ف ال031-039: 1930فتو یؤ ر.م: )رود. به شمار دی

است. الزم به  کر است تحلیل آن در بخه شده استفاده آيندهف ل  6ف ل داارع و تنها  18داضی و نیز 

 تفسیر  کر خواهد شد. 
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 هاکاربردي در فعل. وجه 9-8-4

ای از آن است کاه بار اخباار، وته به طرز بارزی در ف ل تمله نیز نمود دارد. وته ف ل، صورت يا تنبه

کند. اين تنبه از ف ل در واقع تلقّای دیادید و برخی ادور ديگر داللت تمنی، تأکید، ا تمال، ادر، آرزو،

ها در داستان خبری است بیشتر ف ل (. وته086همان: ر.م: )نند. کگوينده از دحتوای گزاره را بیان دی

 است.شدهاستفاده طلبی وتهو کمتر از 

 . گزینش شکل جمله و ساختار آن9-8-9

هاای اسامیه اسات. های ف لیه در دقابل تملاه داکثری از تمله ةاستفاد الفقراء ها در داستانشکل تمله

های داستان درباوط ای از تملهعنوان نمونه بريدهمی سريع است. بهها کوتاه، دقطّع و با ريتساخت تمله

ََ الرباُل أن »ال مل او در برابر ساختی کاار: به توصیف فاای کار کردن شخصیّت اصلی و عکس حااو

 و إساعلق  عايل /فام کاد  رفُع الفأَس حعا  ألقاهاا بااةااً / و فََقَد اإلخادةَ /  عمَل، لکنَّه قد فَقَد عقليَ  العملِ 

ترتمه: درد تال  کرد ادا  هنیت کار کردن ) .(60: 1333)عبدوالقدوس، «الحشيِش و ألق  قدميه يف املاء

داشاتؤ آناارا بار زدااین کاه تباار را بردی/ همین...از دسات داده بااود هاام را / اراده...را کاادالً از دساات داده باود

 (...انداختدی کشید و پاهايه را در آب/ روی کاه و کُله دراز دی...انداختدی

 . گزینش نوع ضمایر در روایت داستان9-8-2

های ديگار دثال ؤ عالوه بر شخصیّت اصلی داستان با د رفی شخصیّتالفقراءدشارکین درگیر در داستان 

است. رالاب ضامیرها در روايات باا وتاود گرفتهآدوزان ددرسه شکلرئیس شورا، ددير ددرسه، دانه

درتع ضماير کادالً واضح اسات ي نای نويسانده باا  ؤزيرا .ارای ابهام نیستنداينکه شکل رايب دارند ادّا د

پردازی در داستانه دابهم باشاد بلکاه توصایف فااای داساتان اين شکل کاربرد قصد نداشته شخصیّت

/ بعاد ساننات أاجةات  ال دخي أاّه فقرير  أعطنه اللفاف  الّع  احمُل إحسااهم عليه/ إاّه»کادالً واضح است. 

دانست که تهیدست اسات/ ها را به او داد/ او نمیپاکت  اوی کمک رتمه:)ت .(66-61)همان: « طفالً زوبعه

 (پس از ددتی همسر  فرزندی به دنیا آورد.

شکل ضامیر داتکلم هايی که دربوط به گفتگوی بین ددير و رئیس شورا است که بهتز د دود تمله 

ترتمه: ) (61)همان:  «ااکم عليه/ سيکنُن ُمِمعنا و سيشکرااأخاُف أن اجرحنا إحساسه بإحس»: اندبیان شده

 (دار کنید/ او سپاسگزار دا خواهد شد.هکنیدؤ ا ساساته را تريحدی ای که شما کمکترسم با شیوهدی

 . کاربرد قید9-8-9

باه  ند و شدّت و ض ف تلقّی، باور و دلبستگی وی راهست قیدها نیز  ادل ديدگاه گوينده دربارة دوضوع

دهند... از طريق بررسی قیدها همچنین دیزان واق گرايی و دنطقی باودن ياا عقايد و ايدئولوژيها نشان دی
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کارد. داثالً کااربرد قیادهای شاديد توان بازشناسایگرايی و ا ساساتی بودن سبک گوينده را دیآردان

ی گوينده دربارة دوضاوع گیری عاطفدهندة دوضعدهد و نشاندیسبک را به تانب ارراق و دبالغه سوق

تاوان نگااه تنها دیکنیم، نه( اگر داستان را به شکل فرضی به دو بخه تقسیم083: 1930است. )فتو ی، 

 قسمت تفسیر کارگشاتر خواهد بود. آداری دهمّی ارائه کرد بلکه اين آدار در

  از تجرد تا ازدواج الف( توصیف زندگی شخصیّت اصلی 

يف مزخعا   غاةرية  »اسات: شادهج ترکیب وصفی و هفت قید  الات اساتفادهدجموع پن در در اين بخه

متلُکها امرأة/ إاّه سعيدر و هن  سرُي حايف القدمنِي و سعيدر و هن  راادي ثيابااً ُممزّقاًه و ساعيدر و هان  أکاُل 

لاق باه زنای ترتمه: در دزرعة کوچکی که دت ) (69: 1333)عبدالقدوس،  «.وبةً  واحدًة ِمن الطَّعام بال لحم  

کاردؤآنهم بادون راذايی دیال دی ةياک وعاد ياا اينکاهپوشاید لباس پااره دی با وتود آنکهبود، ساکن شد/ او 

 (...کردؤ ادا باز هم ا ساس خوشبختی دیگوشت
 ب( توصیف زندگی شخصیّت اصلی از تولد فرزند تا تحصیل او

مااات و ها  الاُد/ »است. شدههدجموع يک ترکیب وصفی و دوازده قید  الت استفاد در در اين بخه

« الثّياب القدمني، ُممزِّق .. حايف./ أخسله فقرياً کام هن:  دِخ الربُل ماذا  فعُل و هن  ري زوبعه متنُت ومل

 که همسر  در  اال دارگ باودؤهنگام ، آنترتمه: همسر  در هنگام تولد فرزند ، دُرد/ درد) (61)همان: 

هاای طور که بود ي نی فقیرانه به ددرسه فرساتاد... پابرهناه.... باا لباسماندچار سردرگمی شده بود/ پسر  را ه

 (...پاره

 . تفسیر9-6
گیارد. بناابراين، دایای دوتود در  هنِ ناقد است که در در لة توصیف شکلاساس تفسیر، دانه زدینه

نحوی( باا داناه  های سازدانتوصیفِ صوری دتن )ي نی همان سرنخ ةتفسیر برآيند ارتباط دتقابل در ل

(. پس تفسیر، نتیجه و تحلیلی اسات کاه 019: 1981زاده، آقاگل)ن.م: ای  هن دفسّر خواهد بود. زدینه

رو نااقص اسات کاه دارای پیشاین، از آن ةتوصیف دارد. تحلیل دتکی بر در ل ةهای در لريشه در داده

ی عبور از ساطح و رسایدن باه عماق کیفیت و کمیت عینی نیست ي نی داهیت د ینی ندارند. بنابراين برا

ها، سااختارهای در ورای ايان الياه»های به دسات آداده از الياة ساطحی، تفسایر شاوند. دتن بايد دثلفه

)دیرفخرايای، « چنین داناه و نظاام ادراکای دخاطاب و دثلاف داتن قارار دارداتتماعی، فرهنگی و هم

سات ی ارو ود ادّا نقص اين در له هم از آنشهای دذکور با تفسیر دمکن دیرسیدن به اليه .(11: 1989

يابی در ساختار تحلیل نیسات. بناابراين نیااز باه در لاة تبیاین اينجاا کاادالً دشاهود که هنوز قادر به علّت

ايان در لاه بارای دخاطباان عاادی قابال  ،قدر در لة اول برای دخاطب قابل درم استخواهد بود. هر
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 اين در له، نوبت به دحتوای داستان است. درم و يا قابل بازخوانی نخواهدبود. پس

ای دارند. وقتی واژگان صاوری داساتان را در دقاام کارکرد د نايی ويژه الفقراء عناصر زبانی داستان 

قیاس و سنجه بگذاريمؤ نگر  واق ی دتن را خواهیم يافت. اولین نکتة بافت دتنی در داستان، گازينه 

خااود را  ةاز همااان ابتاادا رونااد و ساااختار انديشاا فقااراءال عنااوان آن اساات. عبدالقاادوس بااا گاازينه

هاای ها در دیان ساير انتخابگر به انتخاب واژهکاو در دقام تحلیلاست زيرا همواره گفتمانکردهروشن

ست که گزينه همیشه با نگر  فردی همراه اسات. پاس ی ارو کند و اين از آندیدمکن، بسیار توتّه

بینی خاود را در داساتان قبال از عبارتی دوضع تهانعبدالقدوس است. بهاين عنوان  اوی نگر  اصلی 

ای پرسشای دطارح که وی پیه از پرداختن به داستان تملاهاست. نکتة ديگر آنکردهشروع قصه، د ین

هل يمکنُ أن ي ایه  الفقیارُ »است. کردهبینی خود را بیه از پیه دشخصاست که بار ديگر تهاندهکر

آيا دمکن است يک انسان فقیر بدون اينکه فقار  )ترتمه: ( 61: 1333)عبدالقدوس،  بفقره دون أن يحسَّ 

داده بلکه دیازان تنها با کاربرد وته پرسشی باور  را نشانگويی نه (را ا ساس کندؤ به زندگی اداده دهد 

داساتان  است. استفهادی کاه گاويی پاساخ دخاطابِتأریرگذاری قدرت در تاد ه را نیز به تصويرکشیده

نسبت به آن دانند نويسنده، بايد دثبت باشد از اين طرياق قصاد دارد انديشاة خوانناده را باا خاود هماراه 

خواهدکرد. هماین چااله، ت لّاق ستان و نیز پايان آن، چاله ايجادسازد. اتّفاقاً همین دسئله در پیشبرد دا

 کند. دیآشکارتاريخی دتن به تاد ه، تأریرپذيری و در نهايت تأریرگذاريه را 

های دشاابه دصار دطالب فوق در واقع سرنخی است که دُبین بینادتنی دوضوع داستان با ساير دوضوع 

آيد. دسئلة تاااد طبقااتی، فقار و عادم آزادی در  ساب دیبه عبدالقدوسدر زدان پیدايه دتن توس  

شاود. عاالوه بار آن ر يافت دایوفوهای تبران خلیل تبران هم بهانديشهؤ دطالبی که نظیر آن در داستان

باک وام گرفتاه هاای تاان اشاتاينعبدالقدوس دحتوای داستان را نه از  هنِ خلّاقِ خود بلکاه از انديشاه

تواند نشان از فاای بستة سیاسی در تاد اة او باشاد کاه باا گازينه دحتاوايی گیری دیاست و اين وام

است. وی با گزينشی هوشامندانه را به بادِ انتقادگرفتهعاريه، دستقیم بر باورهای تاد ة خود تاخته و آنان 

 توانسته ايدئولوژی خود را از گزند هرگونه انتقاد در ادان بگذارد. 

ها برای تثبیت يک دسئله در  هن دخاطب است که وی بارها و بارها باا ترين رو تکرار که از ساده 

کارده باه ساخن ديگار اعتراضای روشان آوریرا به دخاطب ياد «الفقراء»دحوری قصه ي نی  ةتکرار واژ

نسبت به ت ادل تاد ه )با دحوريت شورای روستا( با افراد دختلف )باا نماينادگی دارد کاردناد( را ارائاه 

عبارتی عادم وتاود آزادی و اختیاار در اساتؤ باهکرده استؤ آنگونه که  ق انتخاب را از آنهاا گرفتاه
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فوق  کايت از دیزان و اهمیت نقه رروت در دسایر  ةاژو ةگزينه. ديگر سخن آنکه تکرار چندين بار

 تواناد هار گزينشایدای ،هر آنکاه دارای راروت بیشاتری اسات .گزينه و انتخاب افراد در تاد ه دارد

 در دقابل فردی که رروتی ندارد با هر انتخابی در تايگاه اتهام است.  .باشدداشته

تواند ناشای از آشافتگی  هان گان دثبت از سويی دیدقايسة ت داد فراوان واژگان دنفی در برابر واژ 

اداا دحتاوای آنهاا دباین دو  ،نويسنده و از سوی ديگر دتأرّر از ناهمگونی دوتود در تاد ة دصر نیز باشد

قطب دنفی و دثبت و نیز يک قطب خنثی است. قطب دنفی شادل دردم روستا با دحوريت رئیس شورا و 

انادؤ باا دحوريات از نگاه داردم، ايادئولوژی خاود را برگزيادهقطب دثبت شادل کسانی که صرف نظر 

شخصیّت اصلی و فرزند . قطب خنثی کاه در نهايات بهتارين نمايناده بارای آن دادير ددرساه اسات. 

اظهاار نظار باه  ةا  اداده يافته و راوی اتااززيردجموعهکه روند داستان با اين سه قطب و افراد هنگادی

تاوان لزودااً دحتاوايی در نتیجاه دحتاوای چناین داساتانی را نمی ،استهدادافراد دختلف در هر قطب را 

بلکه دارای يک تِم خاکستری است. راوی از نظر روايت در ساوم شاخص دفارد  ،دثبت يا دنفی دانست

در ايان آراار، تااادّ »اسات. ها در قالب ضماير راياب روايات شادهگونه که رالباً شخصیّتاست. همان

اع از تواناد در دفاتنهاا دای« باد»چراکاه  ،شاودین )خیر و شرؤ خوب و بد( ترسیم نمیداستانی هرگز داب

کند تا نويسنده را قادر سازد با اين شیوه خوانناده را بار باد باودن شخصایّت اعمال بد خود سخنانی ابراز

دقابال  هایعبدالقدوس نیز دقیقاً با چنین راهکاری شخصیّت .(88: 1989)دیرفخرايی، « دزبور قادر سازد

شکلی آزاد پايان داستان را بساته کاه هار شان بازخواست نکرده و بهپدر و فرزند را بابت کارها و انديشه

ها و نیاز دوضاوع قاااوت نهاايی خاود را ای خود در دورد داستان و شخصیّتدخاطبی بنابر دانه زدینه

 دهد.ارائه

ر زنادگی بایه از دوضاوعات ديگار تر آنکه سهم واژگان کاربردی برای توصیف ظواهنکتة تالب 

است. توصیف دواردی دثل: رروتمند، فقیر، کفه، لباس، رذای بدون گوشت و... ايان در  االی اسات 

ای ايان داورد اشااره .شاودنمایکه توصیفی از دانه، بینه و ايدئولوژی شخصیّت اصلی چنادان يافات

 در اتتماع است.هدف دردم و رواج آن روی بینگری، دنبالهآدیز به سطحیط نه

( داالم بیان شاده اسات 5-1-5بخه ي نی آنچه که در  های نويسنده را )اگر گزينه سبک تمله 

هاا بیشاتر ف لیاه و کنشاگر آن ي نای زيرا تملاه .توان صدای ف ّالی نادیدقرار دهیم، صدای داستان را دی

 .اسات ف ال های اسمس، بیشتر بااه تای تملهعبارتی تبیین فاای بین رنی و فقیر ببه .فاعل، د لوم است

را بار  بسادد چنین  التی، نمايه رواب  قدرتی است که اهالی روساتا آن( 035: 1930ر. م: )فتو ی، 
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 ااکم،  ةبخه کاوچکی از انديشا ةعنوان نماينداند. دردم روستا بهشخصیّت اصلی داستان تحمیل کرده

دگی قائل نیستند کاه ايان دسائله ساخت داورد ای برای گزينه سبک و سیاق زن تی برای افراد، اتازه

های داستان نشانگر زواية ديد نويسنده نسابت است. رلبة زدان داضی بر ف لانتقاد عبدالقدوس قرارگرفته

بینی خاود را فاای  هن و نیاز تهااناز سويی به دوضوع است. نويسنده با اين کاربرد ظاهراً قصد داشته 

و از ساوی ديگار دخاطباان داساتان را هام نسابت باه  دهدن دور نشانداستا دوضوع دورد انتقاد  دراز 

اعتاراض  با اين شیوه و باا اساتفاده از سابک کااربرد ف ال، .چنین فاايی در وض یتی نادطمئن قرار دهد

در دتن هر چقدر زدان  اال نشاان  خود را نسبت به ديدگاه تاد ه نسبت به دوضوع فقر نشان داده است.

نگارندهاه ياا ادّا کاربرد زدان گذشته نشان از عدم قط یت و دوق یت نادطمئن  ،ی استگراياز دیزان واقع

اند دتن همچون سفیری برای نشان دادن اين دسئله ها و زدان آنها درف لنسبت به دوضوع است. گوينده 

د بحث در هستندؤ آيا نسبت به  ادرة دور  التیچه بینی خود در که دردم در تاد ه رالباً نسبت به تهان

تنهاا باا  دارند. عبدالقدوس د تقد اسات داردم روساتانادطمئن   التی دطمئن قرار دارند و يا اينکه  سی

ها هر چه از زدان اکناون در تمله» اند.پیروی کور از فاعلِ قدرت، تنها نقه دقلدی بدون تفکر را داشته

شود و اطمینان گويناده در باارة خبار یرويم ، فاصلة گوينده با اصل  ادره)واق یت( زياد دبه گذشته دی

ل، قط یات را از دیاان ع ف او... و با ايجاد فاصله دیان راوی و دخاطب با زدان و دکان وقايابدکاهه دی

  .(030 :)همان« دارد.بردی

استؤ خبری اسات. قط ااً گازينه ايان ها دورد استفاده قرارگرفتهبیشترين وتهی که در کاربرد ف ل 

گوناه، ارتبااط خاصّ نويسنده است. گويی عبدالقدوس با کاربرد ساختاری گازار وته  اوی نگر  

نشانی از واق گرايی نويسنده. از سويی ديگار نیاز  ؤي نی .استنزديک خود را با تجربة دذکور نشان داده

دبحاث انساجام »تواند دلیلی برای انسجام دتن هم باشاد. اين کاربرد که در تمام داستان تاری استؤ دی

بخشد. اين زنجیره نیز چیزی دیکرد که به يک گزاره د نات ريف« ایزنجیره»توان در رابطه با را تنها دی

 .(11: 1989)دیرفخرايی، « های د نادار و درتب ای از تمالت يا بخهتز زنجیره ،نیست

شاتاب  هايی که عبدالقدوس برای داستانه برگزيده سااختاری روايای و پُارسبک و ساختمان تمله 

 تی آنجاا  ،اند. اين روند در سراسر داستان وتود داردشدهها کوتاه و رالباً با ف ل آرازتمله ؤزيرا .دارد

که قصد توصیف سستی و کرختی شخصیّت اصلی نسبت به کارکردن استؤ هادف اصالی او در چناین 

ايان بخاه از داساتان  شايد نشان از نازضايتی او نسابت باه ،ا  بودهکاربردی شتاب بخشیدن به انديشه

   .نوعی اعتراض دارد به گويی خود او هم نسبت به کارکرد شخصیّت داستان .است
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شناختی است که به خوبی دُباین دیازان و شادت نهای زباترين نمايهعنوان يکی از دهمکاربرد قید به 

بسایار  ،انادبیاان شاده بینی است. بنابراين توتّه به گزينه شکل قیدها و نیز دحتوايی که بارای آنتهان

اند. سهم بیشینة قیدها، قید  الت است و دوضوع گزينشای نويسانده توصایف ظااهر اسات.  ائز اهمیت

: القاددین اافی»گويی هدف او نشان دادن دیازان ظااهربینی تاد اه و رفلات از صافات انساانی اسات. 

کاه دوباار و در تاهاای دختلاف از تملاه ايان قیادها هساتند « هاای پااره: لبااسالثّیااب ؤ دُمازّقپابرهنه

را باه دادن ظااهربینی داردم و شادّت آن اسات کاه باا ايان شایوه آناند. هدف نويسنده نشاانشدهتکرار

اسات. است. عبدالقدوس در بخه پايانی با روشی بااز ادّاا هدفمناد داساتان را باه پاياان باردهنقدکشیده

د دردم بودؤ در  الیکه شارح ا اوال درونای آناان بازنمايی پدر و پسر با هیأتی دُلبّس به آنچه دورد پسن

ادّا درونای رنجاور و داالداال از انادوه.  هپیراست ظاهری است.شان بودهاي چیزی ریر از آراستگی ظاهری

را اسات و ياارای ديادن خاالف آنگوناه داشاته و باه آن عاادت کاردهظاهراً تاد ه خود ساختاری اين

 است.نداشته

 . تبیین9-9
های ادبای ي نای: قادرت، تااريخ، فرهناف و گفتماان رالاب بال ابزارهای سازنده در آفرينهتبیین به دن

هاا چاه بخشاند... و گفتمااندهد چگونه ساختارهای اتتماعی، گفتمان را ت ین دیتبیین نشان دی»است. 

ختار توانند بر سااختارها بگذارنادؤ تاأریراتی کاه دنجار باه  فاي ياا تغییار آن سااتأریرات بازتولیدی دی

(. در دورد ضارورت در لاة تبیاین در الگاوی فارکالف الزم باه  کار 015: 1913)فرکالف، « شونددی

شناختی در در لة توصیف است و دبین اين دسائله اسات های زباناست که در لة تفسیر وابسته به دثلفه

ادل دت ددی اسات. که کنشگر يا همان خالق ارر ادبی در آفرينه ارر خود دستقل نیست بلکه دتأرر از عو

هاايی در دسایر آفارينه دتاون فارضتوان با دخالت دادن اين عوادال، پیهدر در لة تبیین دی»بنابراين 

توانند گفتمان و نوع دتن ادبای دهد که چگونه ساختارهای اتتماعی دیدتصوّر شد. سطح تبیین نشان دی

ياابی دولّادهای اين در له به دنبال علّت عبارت ديگر دربه .(013: 1988زاده، )آقاگل« را عینیت بخشند

آفرينه دتن خواهیم بود. اينکه چگونه ساختارهای اتتماعی و فرهنگی در لبااس قادرت و ايادئولوژی 

-تبیاین در لاه ؤتوان گفتاند. در نهايت دیهای ادبی گذاردهتأریرات ریر قابل انکار خود را بر آفرينه

پاردازدؤ اينکاه چگوناه فرآينادهای تولیاد و و بافت اتتمااعی دی ای است که به بیان ارتباط دیان ت ادل

 .(11: 1936فیروزتائی،  ر.م: )تفسیر تحت تأریر اتتماع قرار دارند. 

بساتگی، ايادئولوژی و قادرتی شاناختی، پارده از دلهاای زباانتفسیر داستان دذکور با تکیه بر نشانه 
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هاا است. سااختار تملاهتصوير کشیدهرا به ودی از آنبرداشته که نويسنده در ساية واژگان کاربردی، نم

از زدان و وته و سبک نگار  و قیدها همگی خبر از تبرِ قدرت دورد نظر داساتان ي نای راروت و نیاز 

ای که هر عمل و عملکردی از سوی افاراد رروتمناد همان انديشه ؤي نی .ايدئولوژی  اکم برتاد ه دارد

از رروت برخوردار نیستند، همیشه زير ساثال اسات. نکتاة ديگار پیاروی دورد قبول و اعمال افرادی که 

باشند. بر اين اسااس و باا  دحض دردم از اين انديشه است بدون آنکه  تی به خود اتازة فکرکردن داده

 ها را چنین برشمرد: فرضتوان برخی پیهتکیه بر ساختار دولّد ي نی تاد ه دی

تفکّر دردم تبرگرا بوده که  تی در گزينه نام ارار هناری توسا  رويکرد تاد ه در رابطه با شکل  

است. عنوان داستان دحاوری اساسای بارای ت یاین ايادئولوژی، رويکارد و نويسنده تأریر دستقیم گذاشته

هدف نويسنده است. هدف از کاربرد پرسه آرازين داستان، انتقال ا ساس و ايادئولوژی نويسانده در 

پاردازی تصوير کشیده که باا شخصایّتا کاربرد واژگانی خاصّ سه قطب را بههمان ابتداست. نويسنده ب

اسات. رئایس شاورا نمااد قادرت اسات. دادير هدزدان خود را ارائه کر ةدر هر کدام، تصويری از تاد 

اسات. داردم طبقه روشنفکری است که بدون دقاودت در برابر قدرت  اکم تسلیم شاده ةددرسه نمايند

بینای برآداده از قادرت نويسنده هستند که چشم و گو  بساته پیارو تهاان ةتار تاد ساخ ةروستا نمايند

ها و چارچوب داستان، دردم کمترين سهم را در بازنمايی روايات  اکم هستند. با استناد به ساختار تمله

 اند.دارند. اين رويکرد، گمانی است به اينکه دردم کمترين دشارکت را در ت یین سرنوشت خاود داشاته

فرهنگای  -است کاه قادرت اتتمااعی در دصر اینحوی داستان بازنمودی از دوره مانواژگان در ساخت

 در پرداخت ارر دذکور، تأریر ریر قابل انکاری داشته است. 

 گیري. نتیجه2

اصالی تولیاد در هار  ةترين ابزار گفتمان انتقادی، دُبیّن انگیازعنوان اصلیها در ساختار نحوی بهواژه -1

بینای اصالی س ساان عبدالقادوس در ايان داساتان و نهايتاً کشف ايدئولوژی ورای آن است. تهاان دتن

های دمکن برای زيساتن اسات بناابراين  اکی از آن است که تهان گرداگرد هر فرد تنها يکی از تهان

 توان انديشید و زيست.ديگرگونه هم دی

هاای ر  عمودی در دتن، تاأریر ايادئولوژيک در الياهاز طريق پیوند دتن با بافت بیرونی و با ايجاد بُ -0

عناوان نموناه شااهدگفتمان تقاابلی در داساتان هساتیم کاه بیاانگر ترياان واژگان قابل بازيابی است. باه

 گانه در تاد ه است. ايدئولوژی سه

دار واژگان د نا ةتوان با بررسی آنها به رابطاگر هر نوع کاربرد را نوعی ردزگان اتتماعی بدانیم، دی -9
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با دو عنصر اصلی هر گفتمان ي نای قادرت و ايادئولوژی آشانا شاد. بهتارين نموناه را بارای ايان داورد 

 آن در دتن داستان دانست. ةتوان گزينه عنوان داستان و تکرار چندين باردی

ن تاوان فااای پاياه در  هاوتوه کاربردی اف ال، اخباری با کنشگر د لوم است با اساتناد باه آن دی -1

 گرايی و هدفه را تأریرگذاری برشمرد.نويسنده را واقع

دنااد باارای نمااايه گفتمااانی بااا تااال  عبدالقاادوس در رواياات داسااتان، آفاارينه تصااويری تهت -5

 وی ي نی ساختاری آردانی و انسانی است. ةبینی کور در دقابل ايدئولوژی گمشدتهان

خاود اسات و تنهاا آنچاه را کاه  ةهماان تاد ا دحور  هنی نويسنده دريافت پیادهای تهان خارج يا -6

 است.کردهدشاهده کردهؤ دريافت نموده و برای خواننده بازآفرينی

 و هااضاد ارز ، هااارز  او قصاد داشاته بلکاهباه دخاطاب نیسات هدف نهاايی وی پناد و انادرز  -1

ن باا تکیاه بار تاوا. دایپردازی بازيگران صاحنة داساتان بازنماايی کنادرا در ساختار شخصیت هانگر 

 در ساختمان داستان برای دخاطب بازيافت.توان دیگفتمان انتقادی برخی از اين عناصر را 
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