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  چكيده          
هاي صورت كاربردي به حوزة پژوهش شناسي انتقادي در داستان كوتاه را بهدر اين مقاله، سبك

پرسش اساسي تحقيق اين است كه ايدئولوژي پنهان متن در . ايم شناسي فارسي معرفي كردهسبك
- اي به كشف آن منجر ميهاي سبكياحمد چيست، چه مؤلّفه اثر جالل آل» جشن فرخنده«داستان كوتاه 

فرض بر اين است كه در اين داستان ايدئولوژي . شود و ايدئولوژي پنهان متن چه كاركردي دارد
اي انجام شده روش اليه اين پژوهش به. كاري براي مشروعيت بخشيدن به ستيز عليه سلطه است  ساز
، سپس دو الية روايي و متني هابتدا الية بيروني و بافت موقعيتي متن مورد بررسي قرار گرفت. است

عنوان هاي واژگاني، نحوي و بالغي بههاي آن، و خرداليهسازي، ميزان تداوم و جنبهكانونشامل 
هاي هاي يادشده مرتبط با يكديگر و در ارتباط با گفتمانهاي سبكي برجسته تجزيه، و تمام اليهمؤلفه

دهد در اين متن، تقابل، مؤلفة سبكيِ هش نشان مينتايج پژو. رايج در زمان نويسنده تحليل شده است
ها تا برجستگي ها و تقابل گفتمانهاي سبكي متن، از تقابل شخصيتويژگي. مهم و معناداري است
-دهندة ايدئولوژي پنهان متن است كه عبارت است از نارضايتي نويسنده، به قطب منفي كالم، نشان

كند؛ از هر دو جريان اجتماعي و سياسي ه را نمايندگي ميعنوان روشنفكري منتقد كه طيفي از جامع
دهي  اين ايدئولوژي سازكار مشروعيت بخشيدن به ستيز عليه سلطه را سازمان. مذكور در داستان

شناسي انتقادي در تجزيه و تحليل داستان كوتاه فارسي و آشكار هدف پژوهش، كاربرد سبك. كند مي
الية گفتماني شامل بافت هاي سبكي و كالن ارتباط بين ويژگيكردن اين امر است كه با برقراري

توان به تفسير و درك و دريافت هاي ايدئولوژي و قدرت، مي، الية بيروني متن و مقولهيموقعيت
  . دست يافت-شناسي هدف دانش سبكترين  اصلي-تري از متن عميق

  

  . انتقاديشناسي روابط قدرت، سبكاحمد، ، جالل آل»جشن فرخنده«ايدئولوژي، : هاي كليدي واژه
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  مقدمه .1
شناسي تاريخي شده در ادبيات فارسي را در دو شاخة سبكشناسي انجامهاي سبكپژوهش
تاريخ تطور محمدتقي بهار با انتشار . بندي كنيمتوانيم دسته مي1گراشناسي صورتو سبك

 ايران است و شيوة او تا شيوة سنتي در شناسي تاريخي به آغازگر سبك) 1331 (نثر فارسي
شناسي فارسي دچار آن است،  ركودي كه سبك جهت خروج از وضع. امروز ادامه يافته است

شناسي و بازيابي ابزارهايي مناسب براي كارگيريِ رويكردهاي جديد سبك در اين مقاله به
 جشن«هاي سبكي داستان كوتاه شود و ويژگيتجزيه و تحليل متون فارسي پيشنهاد مي

. گيرد شناسي انتقادي مورد تجزيه و تحليل قرار مياحمد با رويكرد سبكاز جالل آل» فرخنده
جشن «ايدئولوژي پنهان متن در داستان كوتاه :  اساسي مقاله به اين شرح است هاي پرسش
شود و ايدئولوژي پنهان متن اي به كشف آن منجر ميهاي سبكيچيست، چه مؤلّفه» فرخنده

شناسي انتقادي در تجزيه كاربرد سبك دارد؟ هدف پژوهش هم عبارت است ازچه كاركردي 
هاي و تحليل داستان كوتاه فارسي و آشكار كردن اين امر كه با برقراري ارتباط بين ويژگي

هاي ايدئولوژي و ، الية بيروني متن و مقولهيالية گفتماني، شامل بافت موقعيتسبكي و كالن
ترين هدف دانش   اصلي-تري از متن و درك و دريافت عميقتوان به تفسيرقدرت، مي

  . دست يافت-شناسي سبك
  

  پيشينة تحقيق. 2
شناسي انتقادي ازلحاظ سبك. شودشناسي انتقادي انجام ميپژوهش حاضر با رويكرد سبك

تاكنون، رويكردهاي .  تكيه دارد3 و تحليل گفتمان انتقادي2شناسي انتقادي مباني نظري، بر زبان
هاي زيادي نيز زبان معرفي شده و پژوهش موجود در تحليل گفتمان انتقادي به خوانندگان فارسي

اي جديد در مطالعة سبك متون شناسي انتقادي شاخه اما سبك4در اين زمينه انجام شده است؛
به ارتباط بين ) 8-2 :1993 (زبان، ايدئولوژي و زاوية ديدسيمپسون در مقدمة كتاب  .است
اي كه با يكديگر ارتباط دروني شناسي انتقادي پرداخته است؛ دو شاخهناسي و زبانشسبك

شناسي براي تفسير متون هاي زبان و هر دو از تحليلدارند، در دو دهة اخير درخشيده
شناسي در يك جلد شناسي انتقادي و سبكهاي زبان ها و مقالهاو نشر كتاب. كننداستفاده مي

فاولر و سيمپسون هر يك ابزارهايي در . اط دروني اين دو شاخه دانسته استرا، دليل بر ارتب

 
كمحمد -1 شفيعي كدكني، سب هششناسي صورترضا  رتگرا را در عمل به پژو رد نظر صو رد؛ هم با ارائة تعريف مو يعني انحراف از نرم و در مطالعة نرم وهيچ سبكي را جز از طريق مقايسة نرم و درجة انحراف آن از نرم نمي«: گرايان از سبكگران فارسي معرفي ك اصر "بسامد" انحراف از آن، بودن يا نبودن يك عنصر يا چند عنصر آن قدر اهميت ندارد كه توان تشخيص داد و در يك كالم، سبك    .و هم با بررسي سبك بيدل به شيوة مذكور) 39 -38: 1366شفيعي كدكني، ( آن عنصر يا عن

2
 Critical L inguistics ( CL) 

 
3
  Critical D iscourse Analy sis (CDA) 

 
تقادي و ادبياتتحليل گفتمان ا«: از جمله -2 تقادي«، )27 -17: 1386زاده، آقاگل(» ن يان، آقاگل(» رويكردهاي غالب در تحليل گفتمان ان لب در رمان سووشون سيمين دانشور«، )139 -117: 1387چاوشيان، (» شناسي و تحليل گفتمانزبان«، )54 -39: 1386زاده و غياث اگل(» تحليل گفتمان غا ه، پژوهش)183 -149: 1388زاده و دسپ، قبادي، آق ب كعنوان پايههايي از اين قبيل  كهاي نظري سب ند زيرا اين رويكرد سب ادي قابل توجه و ارزشمند نشناسي انتق ادي تكيه داردشناسي از لحاظ مباني نظري بر زبا   .شناسي انتقادي و تحليل گفتمان انتق
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تجزيه و تحليل متن با رويكرد انتقادي ارائه كردند و سيمپسون ابزارهاي مورد نظر خود را 
شناسي تحليل گفتمان انتقادي و سبك) 2010(سرانجام جفريز كار گرفت و  شناسي بهدر سبك

هاي غزالي با شناسي نامهسبك .)NØrgaard et al., 2010: 11-13(هم پيوند داد  را به

، رسالة دكتري نگارنده، پژوهش ديگري است )1390درپر،  (رويكرد تحليل گفتمان انتقادي
شناسي و تحليل گفتمان انتقادي را  جفريز پيوند سبك شناسي انتقاديسبك كه همپاي كتاب

ها در اين  آورده كه درشمار نخستين پژوهشدست مورد تأكيد قرار داده و اين توفيق را به
 لزلي جفريز شناسي انتقاديسبك انتشار كتاب نگارنده دو سال قبل از. زمينه باشد

هاي بررسي ابزارها و مؤلفه)  تز دكتري خودة م طي دورة مطالعاتي پيشنهاد2008/ ش1387(
هاي  نامههاي سبكيويژگي  گزينش و مطرح كرده و»نامه«سبك با رويكرد انتقادي را در ژانر 

 زاهدانه درمقابل طبقة هاي گرايش طبقة عالمان داراي -در جريان گفتمان طبقاتيغزالي را 
  .  بيان كرده استايروش اليه  به-حاكم

اي كه الگوي نگارنده با روش جفريز دارد در اين است كه جفريز فرانقش  تفاوت بنيادي
اساس . گارنده فرانقش بينافردي را اساس قرار داده استانديشگاني را مبنا قرار داده؛ ولي ن

قرار دادن فرانقش انديشگاني در روش جفريز و مبنا قرار دادن فرانقش بينافردي در الگوي 
جفريز كشف ايدئولوژي متن مبناي مطالعه در روش : نگارنده تفاوت دومي را پديد آورده

تواند قابل ز طريق كشف ايدئولوژي ميطور عام و ضمني و ا قرار گرفته و مقولة قدرت به
شناسي انتقادي در الگوي خود مطالعه باشد؛ اما نگارنده بررسي مقولة قدرت را پاية سبك

 سياسي پرداخته و قدرت را در ارتباط با گفتمان -قرار داده و به واكاوي روابط اجتماعي
  . است كردهغالب بررسي

دارد، ) 2010(هش مذكور با روش جفريز شناسي انتقادي در پژوتفاوت سومي كه سبك
 ييبازنما گذاري و توصيف،نام: اند از عبارت(گانه ابزارهاي دهاين است كه در روش جفريز 

 ،ترمهم نظرات و اطالعات ،بردن نام و زدن مثال ،تقابل و ترادف ، حاالت،رخدادها ،ها كنش
 ،مشاركانديگر  شةياند و گفته انيب ي،سازهيفرض، كردن يمنف ،مسلم قيحقا و يضمن يمعان

هاي سبكي مؤلفهاما نگارنده . به روش باز بيان شده است) جامعه و مكان زمان، ييبازنما
ها، واژگان  بررسي رمزگان ساختاري و فرايندي، شاخص: اند از عبارت(مورد نظر خود را 

- انه، بررسي كنشدار، مترادف و تكراري، بيان مستقيم و غيرمستقيم، دعاها، بيان مؤدبنشان

هاي گفتاري متن، صداي فعال و منفعل، وجهيت، بالغت ساختاري متن، انسجام، استعاره و 
بيان ) هاي غزالينامه(هاي پژوهش  كه با رويكرد تحليل گفتمان انتقادي و برمبناي داده)طنز
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ها مطرح كرده و كوشيده است چنان پيوستگي و ارتباطي بين آن» ايروش اليه«كرده، به 
هاي سبكي در هر اليه، به تقويت آمده از تجزيه و تحليل مؤلفه دست ايجاد كند كه نتايج به

دست آورده است كه ضمن برقراري  نتايج الية ديگر منجر شود؛ درنتيجه اين مزيت را به
ها، سهم هر اليه در كشف ايدئولوژي متن و روابط اليههاي متني و كالنارتباط بين خرداليه

  .قدرت آشكار شودپنهان 
مراتبي اي، به ساختار سلسلهروش اليه شناسي انتقادي بههمچنين نگارنده در طرح سبك

شناسي انتقادي كه رابطة شكل و اين فرض پايه در زباندرنظر داشتن با متن توجه داشته و 
رت هاي قدبنديست كه صورت ااي اي دلبخواهي يا قراردادي نيست، بلكه رابطهمحتوا رابطه

كنند زنند و محدود مي لحاظ فرهنگي، سياسي و اجتماعي رقم مي گفتماني آن را به/ نهادي
هاي غزالي را با  توجه به نهادهاي اجتماعي هاي سبكي نامه ويژگي؛)160 :1388 ،مكاريك(
هاي مقوله زاهدانه و هاي سياسي وگفتمان ،)نهاد حكومت، نهاد علم و نهاد تصوف(

   . كرده استرت بررسيايدئولوژي و قد
اي بسيار  شناسي اليهدر طرح سبك) 1387سجودي، ( شناسي كاربردي نشانهكتاب 

اي متن كه در كتاب يادشده اثرگذار بوده؛ زيرا نويسندة اين سطور با توجه به ساختار اليه
هاي ويژگياي را براي بررسي سبك برگزيده و   اليهروشتفصيل به آن پرداخته شده،  به

يرس تا  ها از پيدر كتاب يادشده، نظام داللي نشانه.  را بر اين مبنا بررسي كرده استسبكي
 .اي متن بحث شده استاي و ساختار باز اليهشناسي اليهدريدا و نشانه

شناسي سبك  رسالة دكتري با عنوانهاي مرتبط با تحقيق حاضر،يكي ديگر از پژوهش

رضويان،  (2004گرا براساس الگوي سيمپسون قشرويكرد ن: هاي كوتاهروايت در داستان
شناختي كه سيمپسون مطرح كرده كه برمبناي شش واحد سبك«در اين پژوهش . است) 1390
اعمال و وقايع، :  الف6پردازي  شخصيت5شناختي، جامعه-واسطة متني، رمز زباني: ند ازا عبارت

، به توصيف و تعيين سبك )جا همان(» 8 ساختار متني و بينامتنيت7زاوية ديد،: پردازي بشخصيت
 يادشده با تحقيق حاضر در  همساني پژوهش. دوازده داستان كوتاه فارسي پرداخته شده است

هاي مورد مطالعة هر دو شناسي مربوط هستند و دادهاين است كه هر دو به حوزة مطالعات سبك
 -برده  است كه رسالة نامها هم در اين تفاوت اساسي آن. پژوهش داستان كوتاه فارسي است

گيرد؛ اما پژوهش  گرا قرار مي شناسي نقش در شاخة سبك-دهد كه عنوانش نيز نشان مي چنان
هاي ايدئولوژي و قدرت از مفاهيم پايه در آن شناسي انتقادي دارد كه مقولهحاضر رويكرد سبك

 
5
 Sociol ingu istics Code 

6
 Characterization 

7
 Point of view 

8
 Inter textuality  
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  . كند است؛ همين تفاوت بنيادي بر ضرورت طرح تحقيق حاضر تأكيد مي

اي روش اليه شناسي انتقادي بهموفقيت سبك. اي انجام شده استروش اليه وهش حاضر بهپژ
-سبك هاي سبكي مورد توجه جدي محمود فتوحي رودمعجني در كتاب اليهكه   ن چنا) 1390درپر، (

گونة نامه   در مطالعة سبكقرار گرفت،) 375-237: 1390( ها ها، رويكردها و روششناسي، نظريه
كار گيرم؛ با اين تفاوت كه  هاي نثر بهاي را در يكي ديگر از گونهدر اين مقاله نيز روش اليهسبب شد 

اقتضاي گونة مورد مطالعه  بندي را به اين سطح(هاي روايي و متني تقسيم كردم  داستان را به اليه
 و 11غيرسازي مت كانوني (10سازي ميزان تداوم كانون9سازي، كانون .)يعني داستان انجام دادم

؛ 20 و مكان19، بسامد18، ديرش17، ترتيب16 زمان15:جنبة ادراكي (14سازيهاي كانون، جنبه13)12چندگانه
هاي و خرداليه)  و جنبة ايدئولوژيكي22نما نگرانه و درشت يا ديدي جزئي21وار و كلي ديدي پرنده

استان پژوهي انتقادي داي است كه در سبك هاي سبكي  از مؤلفه25 و نحوي24 واژگاني23بالغي،
هاي  سازي و بررسي خرداليهبا اين فرض كه شناخت حاصل از كانون. بررسي خواهم كرد

  .يابي به ايدئولوژي و رابطة قدرت در متنواژگاني، نحوي و بالغي راهي است جهت دست
فضا و زمان و مكاني كه متن در آن خلق شده و :  مقدماتي دربارة الية بيرونيمطالعاتپس از 

هاي  مشخصه «، مقام و موقعيت اجتماعي، علمي يا سياسي او ونويسنده:  متنبافت موقعيتي
گويي به ام و جهت پاسخ تجزيه و تحليل كردهدر دو الية روايي و متني  داستان را »26ةبرجست
ها را با الية بيروني و بافت  هاي تحقيق و تأييد يا رد فرضية پژوهش، ارتباط اين ويژگيپرسش

ها  شناسي انتقادي نامهآنچه پژوهش حاضر را از سبك. ام  توجه قرار دادهموقعيتي متن مورد
عنوان يك متغير سبكي است به) اقتضاي ژانر داستانبه(سازي نظر گرفتن كانون كند، درمتمايز مي
هاي واژگاني، ها دارد، بررسي متن در خرداليهشناسي انتقادي نامهاي كه با سبكو همساني

 .ستنحوي و بالغي ا

ام الزم است به اين شناسي بهره بردههايي از چارچوب نظري كه از روايت در بخش
سازي و زاوية ديد در هاي مربوط به كانونپرسش مقدر پاسخ دهم كه باوجود بررسي

برجستگي . شناسي انتقادي است ها در سبكشناسي، چه نيازي به طرح اين مؤلفهروايت
اي است براي پاسخ به اين شناسي انتقادي، مقدمهدر سبك» انتخاب«عنوان تعريف سبك به

- سازي، زاوية ديد، زمان و مكان بررسي ميقبيل كانون شناسي مباحثي ازدر روايت. پرسش

دادن آن را  شوند تا مخاطب بتواند اشخاص و رويدادهاي داستان و زمان و مكان روي 
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كنيم تا همسو با تجزيه   را تجزيه و تحليل ميها شناسي انتقادي اين مؤلفهدريابد؛ اما در سبك
به . يافته در متن را براي خواننده آشكار كنيم و تحليل ساختارهاي زباني، سبك گسترش

عبارت ديگر، بررسي انتخاب ساختارهاي روايي و زباني متن به كشف ايدئولوژي پنهان و 
  . شوداز متن را موجب ميتر خواننده پي آن دريافت عميق انجامد و در  روابط قدرت مي

  

 اصطالحات تحقيق. 1-2

شناسي انتقادي درخور عنوان مفهومي بنيادي در سبكاصطالحي است كه به» ايدئولوژي«
 ازجمله نظران تحليل گفتمان انتقادي نيز بوده است؛كه مورد توجه صاحب توجه است؛ چنان

نظام «منزلة  ايدئولوژي را بهگيرد و  ميشناسي وام   از روان را»باور «ة واژ)4 :2000(دايك ون
كه  زماني:  دو صورت مثبت و منفي دارد ايدئولوژياو،ازنظر . كندتعريف مي» باورها

 وقتي وشود ، منفي تلقي ميبخشي به سلطهمشروعيتي است براي  سازكارايدئولوژي
اجتماعي هاي مشروعيت بخشيدن به مقاومت دربرابر سلطه و نابرابريايدئولوژي براي 

كردارهاي از .  استايدئولوژي مبناي كردارهاي اجتماعي. شود يابد، مثبت تلقي ميكاربرد مي
البته است؛ كاربرد زبان و گفتمان قرار دارد، تأثير ايدئولوژي   تحتتشد به كه اي اجتماعي

 :Ibid (مؤثر استكاربرد زبان و گفتمان نيز بر چگونگي كسب، يادگيري و تغيير ايدئولوژي 

  ). 59: 1387 به نقل از سلطاني، 5-6
  و مهم استاز اصطالحاتشناسي انتقادي، قدرت نيز مانند ايدئولوژي يكي در سبك

مهم در مقولة قدرت  دو ديدگاه .نظران اهميت داردپرداختن به مفاهيم آن از ديدگاه صاحب
- گونه تعريف مي اينقدرت را وبر.  به آن»فوكو«به قدرت و ديدگاه » وبر« ديدگاه :مطرح است

احتمال اينكه در يك رابطة اجتماعي، فردي در موقعيتي قرار گيرد كه بتواند ارادة خود « :كند
نظر از اينكه چنين احتمالي بر چه مبنايي متكي است،  رغم مقاومت اعمال كند، صرف را به

بر  را مبتنيهايي به قدرت چنين نگرش) 17: 1387(سلطاني . )163 :1978 (».قدرت نام دارد
- دار و فرمان قطب فرمانداند كه براساس آن، جامعه به دوساز به اجتماع مينگاهي دوگانه

شود كه در اختيار عدة خاصي است كه  قدرت ابزاري مي،به اين ترتيب. شودبردار تقسيم مي
 :اما ديدگاه فوكو به قدرت چنين است. كننداي ديگر اعمال ميدرجهت منافع خود بر عده

 ».گيردصورت يك كل يكپارچه در سيطره و سلطة خود مي زمان همة اجتماع را بهقدرت هم«
؛ اند  ديدگاه فوكو ابراز نگراني كردهدربرابربرخي از تحليلگران گفتمان انتقادي ). جا همان(

نگراني من اين است كه اين معناي قدرت جايگزين معناي قبلي و «: كه فركالف گفته است  چنان
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يكي از . شودبودگي قدرت و روابط سلطه تر شده و باعث غافل شدن از روابط نامتقارنسنتي
از ديدگاه . )17 :1995(» .سلطه در نظريه و عمل است /اهداف مهم تحليل انتقادي، حذف قدرت

ند ا اي صاحب قدرتشود كه در آن عدهمي تحليلگران گفتمان انتقادي، جامعه به طبقاتي تقسيم
اي با عده. شود  مي منجرهاي اجتماعيآيد كه به ظلم و نابرابريوجود مي هو وضعيتي ب

 نظارت  رفتار و فكر آنان برتوانند و ميدارنددسترسي به منابع قدرت، بر گروه ديگر سلطه 
همة . واقع تسلط بر گفتمان است يكي از منابع اصلي قدرت، دسترسي به گفتمان و در. كنند

فردي قدرتمند است « بنابراين ؛)58: 1388فالحي،  ( گفتمان سلطه ندارنداندازه بر افراد به يك
اي بيش از صورت امكان دسترسي انحصاري به يك نوع گفتمان و يا حداقل سلطه كه در

  ). به نقل از همان72: 1383پور،  باغيني(» .باشدديگران بر گفتمان داشته
  

  » جشن فرخنده«هاي سبكي داستان كوتاه  تجزيه و تحليل ويژگي.3
شود، شناسي انتقادي انجام ميبا توجه به اينكه تجزيه و تحليل اين داستان در شاخة سبك

: فضا و زمان و مكاني كه متن در آن خلق شده، و بافت موقعيتي متن: پرداختن به الية بيروني
  . ضرورت دارد  مقام و موقعيت اجتماعي، علمي يا سياسي او ونويسنده

  

  يروني و موقعيتي متنبافت ب. 1-3

پدر و ( مذهبي اي در تهران در خانواده) 1348 -1302(احمد، نويسندة اين داستان، جالل آل
سالگي به شهر مقدس نجف  پدرش او را در بيست. به دنيا آمد) برادر بزرگ او روحاني بودند

ز بازگشت به پس ا. ماهي بيشتر نماند در عراق فرستاد تا طلبه شود؛ اما جالل در آنجا چند
. آموخته شد  از آنجا دانش1325ايران، در دانشسراي عالي تهران به تحصيل پرداخت و در سال 

نويسي كرد؛ ولي در سال براي گذراندن دورة دكتري ادبيات فارسي در دانشگاه تهران نام
ك  دفاع كند، آنجا را ترهزارويك شب قصة پيش از آنكه از رسالة دكتري خود با عنوان 1330
حرفة . هاي تهران شدپس از ورود به دانشگاه، معلم دبيرستان). 466: 1369احمد، آل(كرد 

هاي پايگاه اجتماعي، باعث شد زاوية ديدش معطوف به فرهنگ عنوان يكي از شاخصمعلمي به
او . دانشگاهي خود، ازدواج كرد با سيمين دانشور، نويسنده و هم1329جالل در سال . شود

گويي مند به مسائل اجتماعي و سياسي جامعة خود بود و در اوج تالش جهت پاسخفردي عالقه
 شهريور 18دانست، به تاريخ به مسائل مبتالبه جامعه و پيشنهاد راهكارهايي كه مناسب مي

طور  زيبا مرد، همان«: سيمين دانشور دربارة مرگ او نوشت.  در اساالم گيالن وفات يافت1348
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ه بود و شتابزده مرد، عين فرومردن يك چراغ، جالل در راه بود و با عشق كه زيبا زندگي كرد
  ). 296: 1364(» ... .رفتمي

  :كنيم دربارة فضاي اجتماعي و سياسي خلق اين داستان به اين اشارة مختصر بسنده مي
سازي مرتبط با الگوهاي غربي توسط تشكيالت هاي مدرنيزهش طرح 1310از اوايل دهة 
دنبال  گردد و رضاخان بهدر اين عصر مباني هويتي جديد وارد ميدان مي. ح شدندسياسي مطر

زعم خود، يك انسجام ملي براساس الگوي  شكل غربي است تا به مدرنيسم و اصالحات به
شكل اسالمي  رضاخان براي تحقق اين امر به تضعيف معيارهاي ديني به. غربي فراهم نمايد

هاي معاصر ديني نمود و اين مطلب را يي را جايگزين انديشهگراآن پرداخت و شعار باستان
  ).14: 1388نژاد، ساداتي(كرد در قالب ناسيوناليسم تبليغ مي

  :احمدنظر آل به
معاصر ترك ميراث سنتي و تسليم  هاي اجتماعي و فرهنگي در ايرانسرچشمة بسياري از تباهي

هاي پيشرفت غرب دان آگاهي درست از ريشهدربرابر غرب و تقليد افراطي از آن، همراه با فق
قزلسفلي و (كل از اهميت دانش و قدرت غرب غافل بوده است  اين بدان معنا نبود كه وي به. است

  ). 154: 1389نوريان دهكردي، 
» جشن فرخنده«موضوع داستان . هاي تجددگراي رضاشاه، كشف حجاب بوديكي از طرح

 روي داد؛ يعني وقتي نويسنده 1314اين واقعه در سال . كشف حجاب و وقايع مرتبط با آن است
  .دوازده سال داشت

  

  هاي سبكي ويژگي. 2-3
اي راوي داستان پسربچه. شخص روايت شده است از زاوية ديد اول» جشن فرخنده«

اي روحاني است و حوادث داستان وقايعي است كه در جريان واقعة  ساله از خانواده دوازده
پدر ( كه قبالً با او -روحاني محضردار محل. دهدي اين خانواده روي ميبرا» كشف حجاب«

روز  دي، سال17مناسبت   به-تازگي كالهي شده دوستي و مراوده داشته است و به) راوي
-همراه بانو به اين جشن دعوت ميدهد و پدر راوي را بهآزادي بانوان مجلس جشني ترتيب مي

هاي ديني با فضاي سياسي و اجتماعي جامعه و تالش عوامل تضاد ارزش). 1373احمد،  آل(كند 
  .حكومت در همراه كردن پدر راوي با گفتمان سياسي حاكم، محور حوادث داستان است

با )  روحانياي ساله از خانواده اي دوازدهپسربچه(در اين روايت، همساني موقعيت راوي 
اي   دوازده سال داشته و از خانواده»كشف حجاب« كه هنگام واقعة -موقعيت نويسندة داستان

گيري نويسنده بسيار  از مواردي است كه اتخاذ موضع راوي را به موضع-روحاني بوده
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» منِ«آورد كه در اين روايت  كند و اين دريافت را در ذهن خواننده پديد مي نزديك مي
ي من راوي يك: دهدزمان به دو فاعل ارجاع مي شناختي است كه همدستوري شاخصي زبان
   .گراست و ديگري من تجربه

  

 هاي رواييتجزيه و تحليل سبك داستان در سطح مؤلفه. 1-2-3

سازي، ميزان كانون: ند ازا هاي روايي كه عبارتهاي سبكي اين متن را با مؤلفهابتدا ويژگي
: اكيجنبة ادر(سازي هاي كانونو جنبه) سازي متغير و چندگانه كانوني(سازي تداوم كانون

نما، و نگرانه و درشتوار و كلي يا ديدي جزئيزمان، ترتيب، ديرش، بسامد و مكان؛ ديدي پرنده
  .پردازيم هاي بالغي، واژگاني و نحوي ميكنيم، سپس به خرداليه بررسي مي) جنبة ايدئولوژيكي

  

  شوندهساز و كانونكانون. 1-1-2-3
 اي او درمقام روحاني» پدر«شوندة مهم كانوناست و » راوي«ساز اصلي  در اين روايت، كانون

ساز دروني است، راوي شخص بازگو شده و كانون صورت اول هرچند روايت به. سرشناس
سازي قرار داده  ها را از بيرون مورد كانونموضع بيروني اتخاذ كرده و وقايع و شخصيت

 اختيار خواننده گذاشته و به اين صورت كه فقط تجلي بيروني يا پديدة قابل رؤيت را در. است
ها را او فقط اعمال و حركات بيروني آن. شوندگان را نداده استاجازة ورود به ذهنيت كانون

). Simpson, 1993: 33(كند  كند؛ بنابراين نوشته حالتي رفتارگرايانه پيدا ميبيند و گزارش ميمي
د كه متن را با توجه به ذهنيت خود دهگرا به خواننده اجازه ميهاي واقعاين ويژگي در داستان
هايي از نمونه). 108 -83: 1384ك بياد و نعمتي، . براي آگاهي بيشتر ر(بازسازي و تفسير كند 

  : ها از اين قرار استگزارش كارها و حركات بيروني شخصيت
سالمم توي دهانم . گرفتگشتم، بابام داشت سر حوض وضو مي ظهر كه از مدرسه برمي-

  ).23: 1373احمد،  آل(فرمايشات شروع شد   باز خوردهبود كه
خواهد  دانستم كه حاال دعوا باز درولي مي.  مادرم بود، نفهميدم كي از مطبخ درآمده بود-

  ).28: همان(مارمان خواهد كرد  گرفت و ناهار را زهر
و چمبك اش را ميان پاهاش گرفته گرد ديگ آش رشته آخر بازارچه سر پيچ، يك آشپز دوره-

هاشان زير  نمدي ها بودند و كالهبيشتر عمله. كشيدند ها آش را هورت ميمشتري. زده بود
  ).30: همان(هاشان بود بغل
ها ساز براساس شواهد فيزيكي و قابل رؤيت، افكار و احساسات شخصيت كانون-راوي

  :زندرا حدس مي
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سر مردم يا مادرم يا . د ديده بودمعصبانيتش را زيا.  بابام چنان سرخ شده بود كه ترسيدم-
حتي آن روزي كه هرچه . وقت به اين حال نديده بودمش اما هيچ. مريدها يا كاسبكارهاي محل

تر شده هاي گردن بابام از طناب هم كلفت رگ. از دهنش درآمد به اصغرآقاي همسايه گفت
  ).30: همان(جاي ماندن نبود . بود
ش را »ملحد«و » زنديق«ذشتم فريادش بلند بود و باز همان گ از پشت در اطاق بابام كه مي-

  ). 33: همان(داد كه كاغذ را فرستاده بود البد به همان يارو فحش مي. شنيدم

  

  سازي ميزان تداوم كانون. 2-1-2-3

ها در سازي بين راوي و شخصيتسازي، در اين روايت كانونازنظر ميزان تداوم كانون
يعني واقعة كشف حجاب را گاه از زاوية ديد : تغير و چندگانهنوسان است و از نوع م

تواند بفهمد چرا در كارت دعوت كلمة بانو بعد كند كه نميساله گزارش مي اي دوازدهپسربچه
؛ حمام سرخانه را )37: همان(داند ؛ معناي واژة متعلقه را نمي)27: همان(از نام پدرش آمده 

شده را ملحد و زنديق ؛ گاه از ديد پدر كه آخوندِ كالهي)35 :همان(داند براي خود عزايي مي
پهني پوشيده و با اينكه خودش پوشش  و گاهي از ديد زني كه كاله لبه) 33: همان(خواند مي

كنند شلوار كوتاه بپوشند، ناراحت است ها را در مدرسه وادار ميراحتي دارد اما از اينكه بچه
  ). 35: همان (فرستدو به جناح حاكم لعنت مي

  

  بسامد و ديرش . 3-1-2-3

هاي سبكي معناداري هستند و  اين روايت، بسامد و ديرش مؤلفه27در بررسي جنبة ادراكي
 نويسنده از پدر درمقام نمايندة طبقة روحانيت و نيز نمودار -دهندة نارضايتي راوينشان

وي كه نشانة همراه كردن واقعة صيغة دختري متجدد با پدر را. نارضايتي او از حكومت است
هاي بار در متن بازنمايي شده و ديدگاه گفتمان ديني با گفتمان سياسي حاكم است، چندين

  : مختلفي دربارة اين موضوع بيان شده است
  :منصبي كه دو قپه روي كول داردديدگاه صاحب

  : زدگذاشتم، صاحب منصب به لفظ قلم حرف ميچايي را كه مي «
 ). 37: همان(» . متعلقة خودتان است، ترتيبش را خودتان بدهيد بله حاج آقا،-

  : ديدگاه دختر
 :گفتوقتي از جلوي ابوالفضل گذشتند، دختره داشت مي«

 
27

    .جنبة اد"  
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  آخه صيغه يعني چه آقاجون؟-

... قدر كه باهاش بري مهمونيهمين. همش واسه دو ساعته دخترجون: منصب گفتو صاحب
  ).42: همان(» .

  :ديدگاه عموي راوي
  :گفتدر باز بود و در تاريكي داالن شنيدم كه عمو داشت مي«
  ).جا همان(» ... .دختر نايب سرهنگ! ها عجب خيلي-

  :ديدگاه مادر راوي
  .نزديك بود سر پيري هوو سرت بياريم! بال از بغل گوشت گذشت ها! آهاي جاري «

  :و صداي مادرم را شنيدم گفت
: همان(» .اش آسموننوك كفشش زمين بود پاشنه! دور اين دختره رو ميگي ميزعمو؟ خدا ب-

43.( 

بررسي گسترة زماني آمدن دختري متجدد به خانة رواي و ميزان متن اختصاص 
دهد كه در اي اصلي در روايت نشان ميعنوان واقعه اين واقعه را به) ديرش(شده به آن  داده

تي راوي از عملكرد پدر و آن عجيب و غريب بودن حضور چنين دختري در خانه و نارضاي
  ).38 -36: همان(حكومت نمايان شده است 

  

  گسترة مكاني. 4-1-2-3

دهد   عنوان مؤلفة سبكي ديگر در اين روايت نشان ميدر بررسي جنبة ادراكي، گسترة مكاني به
فضاي خانه با تمام : ساز وقايع را از موضعي متحرك و متوالي نشان داده استكه كانون
بام خانه كه جايي است براي تماشاي كفترهاي  هاي توي حياط تا پشتز حوض ماهيجزئياتش ا

همسايه، آشپزخانه و حمام سرخانه توصيف شده؛ همچنين بازار، مدرسه و مسجد بازنمايي 
نما در كنار موضع متحرك آن، نگرش مثبت نگرانه و درشتدر اين روايت، ديد جزئي. شده است

دهد و در هاي اجتماعي حاضر در داستان نشان ميا دربارة گروه نويسنده ر-يا منفي راوي
 نويسنده به پدر كه فحش -ديد منفي راوي. كشف ايدئولوژي پنهان متن بسيار مؤثر است

اين ديد منفي دربارة . ها آشكار است كند، در توصيف دهد و با راوي و مادرش بدرفتاري مي مي
ها با عموي راوي و زناني كه چادر به ناسب پاسبانحكومت نيز در توصيف بازار و رفتار نام

  .  شودكنند و نيز در توصيف مدرسه و اجبار در پوشش كودكان دبستاني ديده مي سر مي
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  هاي بالغي، واژگاني و نحوي بررسي خرداليه. 2-2-3

هاي روايي، براي كشف ايدئولوژي و رابطة قدرت در داستان، به تجزيه و ضمن بررسي مؤلفه
بارة متن نشان  مطالعه و بررسي چندين. پردازيمهاي بالغي، واژگاني و نحوي ميحليل خرداليهت

عنوان در بررسي تقابل به. دار است اي مهم و معنامؤلفه» تقابل«دهد در اين داستان كوتاه مي
 اي سبكي آنچه اهميت دارد، بررسي چگونگي بازتاب تقابل در متن است؛ به عبارت ديگر مؤلفه

شود، اهميت  بندي ميها چگونه و در كدام ساختارهاي زباني يا متني صورتبررسي اينكه تقابل
هاي متفاوت تقابل در ژانرهاي گوناگون ازجمله در بندينظر نگارنده، صورت به. اي داردويژه

شود و سبك نويسندگان مختلف را از يكديگر جدا  ژانر داستان موجب ايجاد تمايز سبكي مي
  . كند هاي ايدئولوژيك را مشخص ميها و گروه، يا سبك نوشتار طبقهكرده

به روايت » تقابل گفتمان ديني با گفتمان سياسي حاكم» «جشن فرخنده«در داستان كوتاه 
روحاني سرشناسي است كه در ) شخصيت اول داستان(پدر راوي : دهدداستان شكل مي

. ردن او با جريان سياسي حاكم دارندواقعة كشف حجاب، عوامل حكومت سعي در همراه ك
- طور پوشيده و با ترديد و پرسشي كه در ذهن خواننده باقي مي رسد اين تقابل بهنظر مي به

منصب همراه با قبيل آمدن يك صاحب اي ازهاي متنينشانه. رسدماند، به نقطة وحدت مي
وي را با گفتمان  پدر را كردنيدختري متجدد و صحبت از صيغة دوساعتة دختر، همراه

دهد، سبب هاي داستاني روي ميهايي كه در كنشكاريپنهان. دهدسياسي حاكم نشان مي
خبر كاري در بيصورت پوشيده انجام گيرد؛ بارزترين نمود اين پنهان شود اين همراهي به مي

  :جمله ماندن مادر راوي از رويدادهاي خانه بازتاب يافته است؛ از
باز تو كار من دخالت كردي؟ حاال ديگر بايد دستتو ! زنيكه لجاره «:گويدوقتي پدر مي

  ).30: 1373احمد، آل(» .برهنه ببرمت جشن... بگيرم و سر و
دانست كجا به مادرم حاج و واج مانده بود و نمي«: ماندزده ميخبر و شگفتمادر بي

  ).جا همان(» .كجاست و من بدتر ازو
گوي عمو و مادر، اندكي از آنچه در خانه گذشته است بر  و فقط در پايان داستان، در گفت

نزديك بود سر پيري هوو ! بال از بغل گوشت گذشت ها. آهاي جاري«: شودمادر آشكار مي
  ).43: همان(» .سرت بياريم

نوك ! اين دختره رو ميگي ميزعمو؟ خدا بدور«: دهدمادر با لحني معترض پاسخ مي
  ).جا همان(» .ناش آسموكفشش زمين بود پاشنه

كه او پي بردن به صحبت  شود؛ چنانخبر ماندن راوي نيز ميها سبب بيكاريپنهان
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راوي داستان فقط در حين پذيرايي كردن ). جا همان(نامد مي» كشف«صيغة دختر با پدرش را 
هاي جمع حاضر در خانه، هاي كوتاهي از حرفو چاي و قليان بردن و يا در كوچه، برش

- افتد بهبار در داستان اتفاق مي كه چندين(...) هايي حذف. شنودرا مي... منصب و حبپدر، صا

عنوان يك ويژگي سبكي قابل توجه، مانع آشكار شدن نقطة وحدت گفتمان ديني و گفتمان 
  : سياسي حاكم است؛ مانند

ف يعني از چه حر... . قدر كه باهاش بري مهموني همين. همش واسه دو ساعته دخترجون«
  زدند؟مي

  )جا همان(» فهميدم... آها... آها...  يعني قرار بود دختره صيغة بابام بشود؟ براي چه؟ 
رسد كه آيا پدر راوي پايان مي بنابراين، داستان با ايجاد اين پرسش در ذهن خواننده به

يان در پا. واقعاً به قم رفته و يا در تدارك شركت در جشن فرخنده از خانه بيرون رفته است
: با سه نشانة ترديد» حاجي آقا كجا رفته؟«پرسد داستان، مادر در پاسخ عباس كه مي

- عموت مي! سحر رفت نميدونم ننه كله«: دهدپاسخ مي» گفتعموت مي«و » !«، »نميدونم ننه«

  ).44: همان. (»خاد بره قمگفت مي
در راوي با روحاني نيز در داستان درخور توجه است؛ ازجمله تقابل پ» هاتقابل شخصيت«

منظور هواداري از واقعة كشف حجاب،  محضردار محل كه به طرفداران رضاشاه پيوسته و به
هاي پدر راوي كامالً آشكار  واژه دشاين تقابل در . جشني به اين مناسبت ترتيب داده است

). 28: همان(» !پدرسوختة ملحد!  پدرسگ زنديق-: گفتريز ميتوي حياط شنيدم كه يك«: است
هاي ديني نيز نمود پيدا كرده است؛ ها در تضاد عملكرد عامة مردم با ارزش شخصيتتقابل

اصغرآقاي كفترباز درمقابل پدر راوي قرار گرفته و او صحبت كردن فرزندش را با همساية 
  : كفترباز قدغن كرده است

ه تن همة ما راست هايي به اصغرآقا داد كه مو ببابام با آنهمه ريش و عنوان آن روز فحش
و با . و من از همان روز به بعد از اصغرآقا خوشم آمد. اما اصغرآقا لب از لب برنداشت. شد

اي دربارة و دو كلمه. كردمكردم سالمش ميهاي بابام هر وقت فرصت مي همة امر و نهي
  ).26: همان(پرسيدم كفترهايش مي

قدرت برتر مرد . ن درخور توجه استنيز در داستا» پدر و فرزند«و » تقابل زن و مرد«
در الية نحوي، . در دو الية نحوي و واژگاني نمود پيدا كرده است» پدر«و » شوهر«عنوان به

دهندة موضع اقتدار  استفادة فراوان پدر از وجه امري و استفاده از وجه پرسشي نشان
  :اوست؛ ازجمله

  ).سه جملة امري) (25: همان(» .بون حولة منو بياربيا دستت را آب بكش، برو سر پشت«
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  ).دو جملة امري) (27: همان(» .بدو ببين كيه«
  ).دو جملة امري(» .وازش كن بخون«
  ).28: همان(» دن يا نه؟ها چيزي هم بهتون ياد ميببينم توي اين مدرسه«
  ).جا همان(» ده بخون چرا معطلي بچه؟«

يز مؤلفة سبكي مهمي است؛ پدر ن» 28دهينام«در رابطة قدرت پدر با اعضاي خانواده 
  :نامدمي» خر كره«بار عباس را  چندين
  ).25: همان(» .ترخر يواش كره«
  ).26: همان(» خر كجا موندي؟ كره«
  ).27: همان(» خر كي بود؟ كره«
بعد هم بدو برو حجرة عموت بگو اگه . برو مسجد بگو آقا حال نداره. خر بيا كره! عباس«

  ).30: همان(» .و يك توك پا بياد اينجاآب دستشه بگذاره زمين 
-  و مغايرت اين واژه-هاي سبك عاميانة زبان است كه از ويژگي-هاواژهبسامد باالي دش

- ويژه اينكه حجت گيرد و بهاي كه پدر راوي در آن قرار ميها با گونة كاربردي طبقة اجتماعي

قدرت .  نويسنده از اوست-ايتي راويدهندة نارض شود، نشاناهللا نيز خوانده مياالسالم و آيت
ها نيز وگوها مشهود است، در توصيفبر جنبة آمرانة كالم كه در گفت عالوه» پدر«برتر 

  :جمله آشكار است؛ از
  ).27: همان(كرد بابام روي كرسي نشسته بود و ريشش را شانه مي... وازش كن بخون

سر مردم يا مادرم يا . اد ديده بودمعصبانيتش را زي. بابام چنان سرخ شده بود كه ترسيدم
حتي آن روزي كه هرچه . وقت به اين حال نديده بودمش اما هيچ. مريدها يا كاسبكارهاي محل

تر شده هاي گردن بابام از طناب هم كلفت رگ. از دهنش درآمد به اصغرآقاي همسايه گفت
  ).30: همان(جاي ماندن نبود . بود

ش را »ملحد«و » زنديق«شتم فريادش بلند بود و باز همان گذاز پشت در اطاق بابام كه مي
  ).33: همان(داد كه كاغذ را فرستاده بود البد به همان يارو فحش مي. شنيدم

هاي شد همة امر و نهياما مگر مي. بابام حرف زدن با اين همساية كفترباز را قدغن كرده بود
  ).26: همان(بابا را گوش كرد؟ 
در اين روايت، . تقابلي داستان در نمادهاي متن نيز گسترش يافته استسرانجام اينكه بعد 

اي ندارد و ها را دوست دارد و با كفترها ميانهپدر ماهي. اندها و كفترها دو نماد متقابلماهي
ها، دربارة ماهي. اي ندارندها با او ميانهبرعكس، كفترها را دوست دارد و ماهي) راوي(پسر 

ها توي پاشوره از نامساعد شدن اد، خوني شدن سنگ حوض و ريختن پولكعنوان يك نمبه
 

28
 Naming 
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- دهد كه پدر راوي از حاميان آناوضاع جامعه و در معرض خطر قرار گرفتن افرادي خبر مي

: شودها ميهاست و نبود پدر يا حضور فعال نداشتن او در امور باعث به خطر افتادن آن
ها هنوز ماهي. م ديدم كه در اطاق بابام قفل استفردا صبح كه رفتم سر حوض وضو بگير«

. بگله و تك و توك گله. هاي رنگي توي پاشوره ريخته بوداما پولك. ته حوض خوابيده بودند
  ).44: همان(» .يك جاي سنگ حوض هم خوني بود

هاي بسيار در اين روايت، براي افرادي مانند زنان و كودكان كه مجبورند از امر و نهي
. االجراستهاي حكومت نيز الزم هاي پدر خانواده، بلكه امر و نهي تنها فرمانكنند، نهاطاعت 

. شكل مستقيم در واقعة كشف حجاب نمود پيدا كرده است امر و نهي حكومت دربارة زنان به
صورت  عنوان نمايندة قدرت حاكم، به دربارة كودكان هم از طريق نهاد آموزشيِ مدرسه، به

  :گونه نشان داده شده است  شده و اعمال سلطه بر كودكان اينغيرمستقيم اجرا
آخر من ! بله ديگر سر همين قضيه شلوار كوتاه. رفتموضع من جوري بود كه بايد زودتر مي

گفتند و اگر بابام مردم چه مي! پسر آقاي محل! توانستم كه با شلوار كوتاه بروم مدرسهنمي
هاي قرتي كه پيشاهنگ هم شده مثل اين بچه. آمددم ميها گذشته خودم ب ديد؟ از همة اينمي

- بله ديگر هيچ» ...شلوار كوتاه و كاله بره«كردند و بودند و سوت هم به گردنشان آويزان مي

و همين جوري شد كه آخر ناظم از مدرسه بيرونم كرد كه يا . آيدكس از متلك خوشش نمي
يعني آخرهاي مهرماه و مادرم . وايل سال بوددرست ا. خونهشلوارت را كوتاه كن يا برو مكتب

اي دوخت و مادگي آن هاي شلوارم از تو دكمه قابلمهبه پاچه. اش زدوقت اين فكر به كله همان
طور دم در مدرسه كه رسيدم و باز هم از تو و يادم داد كه چه. را هم دوخت به باالي شلوارم

درست است . كه درآمدم بازش كنم و بكشم پايينشلوارم را از تو بزنم باال و دكمه كنم و بعد 
اما هرچه بود ديگر ناظم دست از سرم ... توانستم بدوم وشد و نميكه شلوارم كلفت مي

كردم از همه زودتر بروم مدرسه و از همه ديرتر به همين علت بود كه سعي مي. برداشت
رفتند كردم تا همه ميمعطل ميقدر خودم را توي مستراح زدند آنزنگ آخر را كه مي. دربيايم

  ). 33: همان(ام اي سوار كردهديد كه با شلوارم چه حقهو كسي نمي
كردم كه همان توي كوچه داشتم اين كار را مي. شد توي داالن مدرسه شلوارم را باال بزنمنمي

ا باال سرم ر. هاي مردمو به چه دردسري انداختنببين بچه. خدا لعنتتون كنه: شنيدم يكي گفت
  ). 35: همان(پهني توي يخه روپوش گشاد و بلندش اي بود و كاله سياه لبهزن گنده. كردم

دهند، در الية بالغي نيز نشان داده شده را نشان مي» نبود آزادي«ها كه اين امر و نهي
  :شوندعنوان نمادي از آزادي در آخر داستان دزديده مي است؛ كفتر و پرواز به
كه . خورديم براي هر دو ما گفت كه ديشب كفترهاي اصغرآقا كروپي دزد بردهو چايي كه مي
بام حاال كه بابام رفته بود سفر و ديگر مانعي براي  دو رفتم سر پشتبه! اي داد و بيداد
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- هوا ابر بود و همان سوز تند مي. همچه اوقاتم تلخ بود كه نگو! آمد با اصغرآقا نداشتم و رفت

بگله  شد و فضلة كفترها گلهالي بود و هيچ صدايي از بام همسايه بلند نميها همه خالنه. آمد
  ).44: همان(زد سفيدي مي

» آزادي زنان«ناپديد شدن كفترها با نبود آزادي در داستان كامالً منطبق است؛ اگرچه صحبت از 
 است  براي زن وجود ندارد؛ او مجبوراي به اين مناسبت است، درعمل آزادي» جشن«و گرفتن 

  :راه برود و اگر خالف اين باشد، نگراني دارد» سرواز«چادر و روسري سرش نكند و 
هاي كوچهشان توي يكي از پسخانه. اش آمده بود خانة ماخواهر بزرگم با بچة شيرخواره

داد سر و گوشي توي كوچه آب مي. توانست بيايد و برودو روزها هم مي. نزديك خودمان بود
  ).35: همان(آمد ديد بدو مي را كه دور ميهاو چشم آجان

كشيدند، ها مياز وقتي توي كوچه چادر را از سر زن. اين حمام سر خانه هم عزايي شده بود
و بديش . اي هفت روز دود و دمي داشتيم كه نگوبابام تصميم گرفته بود حمام بسازد و هفته

 ). 36: همان(كه هيزم آوردنش با من بود آمدند و بدتر اينهاي خانواده مياين بود كه همة زن

شلوار كوتاه (و كودكان ) در واقعة كشف حجاب(بر اعمال سلطة حكومت بر زنان  عالوه
، اعمال اين سلطه بر )صورت اجباري يكي از نمودهاي آن استپوشيدن راوي در مدرسه به

  :طبقة روحاني نيز مشهود است
- يك پاسبان يخة عمويم را گرفت كه چرا كاله لبهپارسال توي همين تيمچه جلوي روي مردم، 

رود كه آن روز هيچ يادم نمي. دار سر نگذاشته و تا عبايش را پاره نكرد دست از او برنداشت
آورد زد و خدا و پيغمبر را شفيع ميرنگ عمو مثل گچ سفيد شده بود و هي از آبرو حرف مي

اش كرد و ا و سرتاسر جرش داد و مچالهاما يارو دستش را انداخت توي سوراخ جا آستين عب
  ). 31: همان(انداخت و رفت 

گيري حكومت بر هاي متني ديگري است كه دالّ بر سختجواز سفر و جواز عمامه از نشانه
  :روحانيت است

هروقت بابام . دانستمدر راه عمو ازم پرسيد بابام جواز سفرش را تجديد كرده يا نه و من نمي
بردم داد به من، ميجوازش را مي.  قم يا قزوين بكند اين عزا را داشتيمخواست سفري بهمي

  ).31: همان(كرد برد كميسري و درستش ميپهلوي عمو و او البد مي
  ).36: همان(نكند باز مشكلي براي جواز عمامة بابام پيدا شده بود 

يران است كه در در جامعة ا» تقابل سنت و مدرنيته«يافته در متن متأثر از  تقابل نمود
اين تقابل در بسياري از آثار داستاني . زمان داستاني اين متن بسيار پررنگ بوده است

بندي و بازنمايي كرده و بر  بازتاب يافته و اين آثار داستاني نيز تقابل موجود را صورت
  .اندها تأثيرگذار بودهدهي آن و تقابل گفتمانجهت
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قطبيت به اين معنا . ي كالم در اين داستان استمشخصة سبكي برجستة ديگر، قطب منف
 همراه فعل باشد؛ ممكن است. كه گزاره از چه ميزان اعتبار مثبت يا منفي برخوردار است

- يا عنصر منفي... خورد، نخواهد خورد، نبرده است ونرفت، نمي: در فارسي» ن«عالمت نفي 

شوند و يا يك كه جانشين اسم مييچكدام و ه چيز، هيچكس، هيچ كننده در ضمايري مانند هيچ
در اين ). Jeffries, 2010: 106- 108(شوند هاي منفي كالم نشان داده ميدر ديگر ساخت

  :توان قرار دادداستان قطب منفي كالم را در سه دسته مي
  :ساز در نحوة ارتباط حكومت و روحانيت در موارد زير معنادار استعنصر منفي. الف

روز آزادي   دي، سال17مناسبت  به(منظور دعوت به جشن  براي پدر راوي بهاي كه در نامه•
بعد از اسم » بانو«نوشته شده، القاب و عناوين پدر نيامده و راوي دليل آمدن كلمة ) بانوان
 :فهمدرا نمي) حضور زنان در مراسم رسمي(پدرش 

 كه عادت داشتم روي همة  نبودها خبرياالسالم و اين حرفاهللا و حجتاز آيت. خيلي خالصه بود
نفهميدم يعني كه » بانو«و دنبال اسم او هم نوشته بود . فقط اسم و فاميلش بود. كاغذهايش ببينم

-هرچه باشد كالس ششم بودم و امسال تصديق مي. دهددانستم بانو چه معنايي مي البته ميچه

  ). 27: همان (بودمتا حاال همچه چيزي نديده اما چرا دنبال اسم بابام؟ . گرفتم

نوعي كاربرد منفي است كه حضور » پستو« و درمقابل، بودن او در» نبود عمو در حجره «•
 :دهدفعال نداشتن عمو را در صحنه و برخورد با حكومت نشان مي

پا كردم و دور خودم  به دم در حجره يك خورده پا. كس نبوداما هيچ. و اين هم حجرة عمو
- گفت عمو توي پستو ناهار مي. شناختمرا مي. دانم از كجا درآمد چرخيدم كه شاگردش نمي

منقل جلوي رويش بود و عبا به دوش، روي پوست تختش . كلّه رفتم سراغ پستو يك. خورد
  ).31: همان(خورد نشسته بود و داشت خورشت فسنجان با پلو مي

نبود عبا ( منفي گيري حكومت در يكي ديگر از كاربردهاي كوتاه آمدن عمو درمقابل سخت•
  :نشان داده شده است) بر دوش عمو

 و شب كالهش را توي جيبش تپاند و عمو عبايش را برداشت و تا كرد و گذاشت زير بغلش
پارسال توي همين تيمچه جلوي . كنددانستم چرا اين كار را ميمي. از در حجره آمديم بيرون

دار سر نگذاشته و تا عبايش را ه لبهروي مردم، يك پاسبان يخة عمويم را گرفت كه چرا كال
  ).جا همان(پاره نكرد دست از او برنداشت 

 : جنبة ديگر از قطب منفي كالم در اين داستان استها واژه دش. ب

  : نامدرا زنديق و ملحد مي) 26: همان(» آخوند محضردار محل كه تازگي كالهي شده« پدر راوي •
  !پدرسوختة ملحد! پدرسگ زنديق
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اما ملحد يعني چه؟ اين را . گفتاصغرآقاي همسايه را هم زنديق مي. ش عادت داشتمبه زنديق
  ).جا همان(اصالً توي كاغذ مگر چي نوشته بود . دانستمديگر نمي

را » ملحدش«و » زنديق«گذشتم فريادش بلند بود و باز همان از پشت در اتاق بابام كه مي
  ). 32: همان(شنيدم 

هاي وگوهاي ديگر شخصيتدر گفت) ادبانههاي بيناميدن(في  اين نوع كاربردهاي من•
  :گوي راوي با خواهرش و شود؛ ازجمله در گفتداستان نيز ديده مي

هاي دست بقچة مادرم عروسك پارهخواهرم زير پاية كرسي نشسته بود و داشت با جوراب
  :گفتم. كرد؛ خپله و كلفت و بدريختدرست مي

 !دي و رفتي اون باال؟ باز خودتو لوس كر گه سگ-

  :و يك لگد زدم به بساطش كه صدايش بلند شد
 ).28: همان! (تخم سگ. اومدذليل شده  خدايا باز اين عباس -

  : تا كفشم را به پا بكشم، مادرم با يك لقمة بزرگ به دست آمد و گفت-
 ).29: همان(خودت را برسون نحس نشده  بگير و بدو تا -

- منفي مادر به پدر خانواده و كالفه شدن مادر از بداخالقينگرش » نحس شدن«تعبير منفي 

  . رساندهاي او را مي
بندي نيز درخور توجه است و در چند بخش دسته» هاتوصيف«قطب منفي كالم در . پ

  : شود مي
  : توصيف اوضاع خانه•

، كشيدندها مي از وقتي توي كوچه چادر را از سر زن عزايي شده بوداين حمام سر خانه هم
و . اي هفت روز دود و دمي داشتيم كه نگوهفتهبابام تصميم گرفته بود حمام بسازد و 

هيزم آوردنش با من بود بدتر اينكه آمدند و هاي خانواده مي همة زنبديش اين بود كه
  ).36همان، (

  :گذردخبري راوي از آنچه در خانه مي  بي-
  .دانستممن نمي كرده يا نه و در راه عمو ازم پرسيد بابام جواز سفرش را تجديد

هاي خواهر سن هم .يعني چارقد به سر. دختر سروازمنصب بود و دنبالش يك  يك صاحب
 كيف . هيچ زني با اين ريخت توي خانة ما نيامده بود.منگلي داشت چارقد كوتاه گل. بزرگم

-من نميمنصب دو تا قپه بود و روي كول صاحب. رفتبه دست داشت و نوك پنجه راه مي

يك . افتاديعني چه كار داشت؟ صبح تا حاال توي خانة ما همش اتفاقات تازه مي. شناختمش

نكند باز . اماما داالن تاريك بود و نديند كه من ترسيده. دانم چرا ترس برم داشت دفعه نمي
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  مشكلي براي جواز عمامة بابام پيدا شده؟

 :  حوصلگي راوي از اوضاع خانه  بي-

. گفتشنيدم كه داشت داستان جنگ عمروعاص را با لشكر روم مي...  اتاق بابامو رفتم توي
و اگر بازاري بود، سفرهاي . گفتاگر يك اداري پهلويش بود، قصة سفر هند را مي. دانستممي

بابام به آنجا رسيده بود كه . و حاال دوتا نشون به كول، توي اتاق بودند. اش راكربال و مكه
 .كردها شده بود و داشت در حضور قيصر روم نطق مينها اسير روميعمروعاص تك و ت

و حوصلة اين را هم نداشتم كه بروم اتاق خودمان و لنگ و پاچة . اش را نداشتمحوصله

از بوي آن زنكه هم بدم آمده بود كه عين بوي معلم . شاشي بچة خواهرم را تماشا كنم

حوصله نداشتن نشان نارضايتي است ). [39: نهما( اين بود كه آمدم سركوچه .ورزشمان بود
  .] گيري است معناي ترك موقعيت و كناره و رفتن به سركوچه به

  ).28: همان( ».حوصله نداشتم كتكش بزنم«
 : توصيف نمازگزاران•

 از تر كوله و كجهاي نماز جماعت صف. ، دم در چيده شده بودپوره هاي پاره كفشفقط«
 ).29: همان(» .هاي مدرسه بودصف بچه

 :  توصيف بازار•

  : توصيف منفي از دكان چلويي درمقابل توصيف مثبت كبابي-
جا را پر  دود كباب همه. شدم دلم مالش رفتاز دم كبابي كه رد مي. بعد دويدم طرف بازار

علي زير و رويشان  هاي كباب كه مشهدينگاهي به شعلة آتش انداختم و به سيخ. كرده بود
وقت هيچچلويي . و گذشتم. عة پر از تربچه و پيازچه كه روي پيشخوان بودكرد و به مجممي

جاي چلو  انگار توي آن بهاش هايش و درهاي بستهدريپشتبا . كرداشتهاي مرا تيز نمي
  ).30: همان... ( و ديگي به بار نداشت سوت و كور بوددكان آشي. كنند كارهاي بد ميخوردن

  

  متن كشف ايدئولوژي پنهان . 3-3

تواند نمايندة طبقة گر ميدر اين روايت، عباس با توجه به تطبيق منِ راوي و منِ تجربه
روحاني  -شود و بيشتر در خدمت پدراو فقط درحد يك خدمتكار ظاهر مي. روشنفكر باشد

اعضاي نهاد : منصب و رئيس كميسري صاحب( است؛ براي پدر و مهمانانش -سرشناس
. آوردبرد و براي حمام سر خانه كه از تدابير پدر است، هيزم ميچاي و قليان مي) حكومت
خبري گروه روشنفكران را هاي داستاني، بيخبري راوي از كنشسازي از بيرون و بيكانون
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هاي پدر در رفتار با عباس واژهها و دشكاربرد بدگويي. دهدبندهاي حكومت نشان مي و از زد
افتادن  كودكي عباس نيز به تازه راه. نفكر جامعه استدهندة بدگويي به طبقة روشنشان

از تقابل » جشن فرخنده«هاي سبكي ويژگي. جريان روشنفكري در زمان نويسنده اشاره دارد
ها و امر و  تا بدگويي-رسندطور پوشيده به وحدت مي كه به-هاها و تقابل شخصيتگفتمان

دهندة  فت بيروني و موقعيتي متن نشانها با باهاي فراوان، و ارتباط اين ويژگينهي
اين ايدئولوژي پنهان عبارت است از نارضايتي نويسنده . ايدئولوژي پنهان در داستان است

 از هر دو جريان اجتماعي -كند كه طيفي از جامعه را نمايندگي مي-درمقام روشنفكري منتقد
درصدد » آزادي زنان«در واقعة كشف حجاب، حاكميت با نام . و سياسي يادشده در متن

گيرد و از سوي ديگر ايجاد سلطه است و به زور و اجبار روسري و چادر زنان را از آنان مي
و ) اجبار  گرفتن عبا و عمامة عموي راوي به(درصدد ايجاد همين سلطه بر طبقة روحاني 

نيز ) از طريق نهادهايي مانند آموزش و پرورش و اجبار بر پوشيدن شلوار كوتاه(كودكان 
هاي او  واژه هاي پدر راوي و دشبر سلطة حاكميت، ابراز نارضايتي از امر و نهي عالوه. است
شمار  نوعي ديگر، ستيز عليه سلطه بهصورت پررنگي در داستان نمود پيدا كرده نيز به كه به
بنابراين، كاركرد ايدئولوژي پنهان متن مشروعيت بخشيدن به مقاومت عليه سلطه . آيد مي

شود كه ايدئولوژي در اين متن كاركرد ؛ به اين ترتيب فرضية پژوهش تأييد و روشن مياست
  . دارد) ستيز عليه سلطه(مثبت 

  

  گيري نتيجه. 4
- صورت كاربردي به حوزة پژوهش  شناسي انتقادي در داستان كوتاه را بهدر اين مقاله، سبك

هاي شده، ويژگيهاي انجاملبر تجزيه و تحلي بنا. شناسي فارسي معرفي كرديم هاي سبك
  : كنيمبندي مي گونه جمع را اين» جشن فرخنده«سبكي 

شده در مـتن       داده  عنصر مهم و معناداري است؛ تقابل نشان      » تقابل«در اين داستان كوتاه،     
متأثر از تقابل سنت و مدرنيته در جامعة ايران است كـه در زمـان داسـتاني ايـن مـتن بـسيار            

. ر اين داستان، تقابل گفتمان ديني با گفتمان سياسـي حـاكم مطـرح اسـت               د. پررنگ بوده است  
با قدرت و سلطة    (هايي است كه واقعة كشف حجاب       محور حوادث داستان رويارويي با چالش     

پديـد  ) روحاني سرشـناس و نماينـدة نهـاد ديـن        (براي پدر راوي    ) شودنهاد حكومت عملي مي   
 سعي در همراه كردن پدر راوي با جريان سياسي در اين رويداد، عوامل حكومت  . آورده است 
طـور پوشـيده و بـا ترديـد و پرسـشي كـه در ذهـن                  رسد اين تقابل بـه      نظر مي  به. حاكم دارند 
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ها نيز در داستان درخور توجه      تقابل شخصيت . رسدماند، به نقطة وحدت مي    خواننده باقي مي  
 به طرفداران رضاشـاه پيوسـته،       است؛ ازجمله تقابل پدر راوي با روحاني محضردار محل كه         

و قدرت برتر مـرد     » پدر و فرزند  «و  » زن و مرد  «تقابل   تقابل اصغرآقاي كفترباز با پدر راوي،     
در اليـة   . كه در دو الية نحـوي و واژگـاني نمـود پيـدا كـرده اسـت                » پدر«و  » شوهر«عنوان  به

دهنـدة موضـع    اننحوي، استفادة فراوان پدر از وجه امـري و اسـتفاده از وجـه پرسـشي نـش      
اي است كه قدرت برتـر و سـلطة پـدر را نـشان      مؤلفة سبكي » دهينام«همچنين،  . اقتدار اوست 

گوهـا مـشهود اسـت، در     و  كه در گفت» پدر«بر جنبة آمرانة كالم  دهد؛ اين قدرت برتر عالوه   مي
-ماهي«؛  بعد تقابلي داستان در الية بالغي نيز گسترش يافته است          .ها نيز آشكار است   توصيف

اند كه ناپديد شدن كفترها با نبود آزادي منطبـق          دو نماد متقابل در اين داستان     » كفترها«و  » ها
  . قطب منفي كالم نيز در داستان برجسته است. است

طور پوشيده به وحدت ها كه بهها و تقابل شخصيتهاي سبكي يادشده از تقابل گفتمانويژگي
ها هاي فراوان پدر و برجستگي قطب منفي و ارتباط اين ويژگيهيها و امر و نرسند تا بدگوييمي

اين ايدئولوژي . دهندة ايدئولوژي پنهان در داستان است با بافت بيروني و موقعيتي متن، نشان
پنهان عبارت است از نارضايتي نويسنده درمقام روشنفكري منتقد كه طيفي از جامعه را از هر دو 

راوي . كند كور در متن يعني حاكميت و روحانيت نمايندگي ميجريان اجتماعي و سياسي مذ
شود و بيشتر در تواند نمايندة طبقة روشنفكر باشد، درحد يك خدمتكار ظاهر ميداستان كه مي

هاي خبري راوي از كنشسازي از بيرون و بي كانون. خدمت پدر، درمقام نماد روحانيت، است
-ها و دشدهد و بدگويي از زدوبندهاي حكومت نشان ميخبري طبقة روشنفكران راداستاني، بي

. دهندة بدگويي به طبقة روشنفكر جامعه استوگوهايش با راوي نشانهاي پدر در گفتواژه
كاركرد . افتادن جريان روشنفكري در زمان نويسنده اشاره دارد كودكي عباس نيز به تازه راه

براي تعيين .  به مقاومت عليه سلطه استايدئولوژي پنهان در اين متن، مشروعيت بخشيدن
نويسي او را  كه داستاناي هاي سبكي احمد و شاخصهنويسي آلهاي شاخص داستانويژگي

-ها پاسخ داده شود كه در صورتهاي بعدي الزم است به اين پرسشكند، در پژوهش متمايز مي

ها و هاي او چه شباهتاستاناي شاخص، در اين داستان با ديگر دعنوان مؤلفهبندي تقابل، به
  .توان يافتهاي سبكي شاخصي را ميهاي ديگر او چه مؤلفههايي وجود دارد و در داستانتفاوت

  

  هانوشتپي. 5
گرا را درعمل به پژوهشگران فارسي معرفي كرد؛ شناسي صورتمحمدرضا شفيعي كدكني سبك .1

 سبكي را جز از طريق مقايسة نرم و هيچ«: گرايان از سبكهم با بيان تعريف مورد نظر صورت
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توان تشخيص داد و در يك كالم، سبك يعني انحراف از نرم و در درجة انحراف آن از نرم نمي
قدر اهميت ندارد كه بسامد  مطالعة نرم و انحراف از آن، بودن يا نبودن يك عنصر يا چند عنصر آن

با بررسي سبك بيدل به شيوة و هم ) 39 -38: 1366شفيعي كدكني، (» آن عنصر يا عناصر
  .يادشده

2. critical linguistics (CL) 
3. critical discourse analysis (CDA) 

رويكردهاي غالب در «، )27 -17: 1386زاده، آقاگل(» تحليل گفتمان انتقادي و ادبيات«: ازجمله .4
» حليل گفتمانشناسي و تزبان«، )54 -39: 1386زاده و غياثيان،  آقاگل(» تحليل گفتمان انتقادي

قبادي (» تحليل گفتمان غالب در رمان سووشون سيمين دانشور«و ) 139 -117: 1387چاوشيان، (
 ). 183 -149: 1388و ديگران، 

5. sociolinguistics code 
6. characterization 
7. point of view 
8. inter textuality 

9. focalization :آورد كه با مطالعة متن به وجود مي سازي اين امكان را بهانونيمطالعة ك
شود؛ اينكه وقايع و موجودات اي بپردازيم كه داستان از طريق آن ديده ميبازشناسي دريچه

 احساسي مشاهده، ادراك و ارزيابي شده و اطالعات داستاني به -داستاني از چه ديدگاه ادراكي
 -83: 1384ك بياد و نعمتي، .جهت آگاهي بيشتر ر(اند  منتقل شدهاي در متن به خوانندهچه شيوه

108 .(  
10. focalization continuity 
11. shifting focalization 
12. multiple- focalization 

تواند ثابت باشد؛ البته سازي ميكانون. هاي مختلف يكسان نيست سازي روايتميزان تداوم كانون .13
-هاي كانون در بيشتر روايت. داندجز يك فرض نظري نميسازي ثابت را چيزي ميك بال كانون

ها يا بين چند شخصيت در نوسان باشد كه در آن سازي ممكن است بين راوي و يكي از شخصيت
موجب آن  سازي چندگانه باشد كه بهگاهي نيز ممكن است كانون. ساز متغير داريم صورت، كانون

  ).جا ك همان.ر(شود هاي مختلف گزارش ميازيسهاي داستاني يكسان از منظر كانون اتفاق
14. facets of focalization 
15. perceptual facet 
16. tense 
17. order 
18. duration 
19. frequency 
20. space 
21. eye-bird’s view 
22. close-up view 
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23. rhetorical 
24. lexical 
25. syntactic 
26. prominent 

پاية اصلي يعني  همشود و تحت تأثير دو ساز مربوط ميبه ادراكات حسي كانون» جنبة ادراكي«  .27
طور دقيق و مفصل به طرح زماني روايت ژنت از اولين كساني است كه به. زمان و مكان است

در مبحث . ترتيب، ديرش و بسامد: توان مطالعه كردنظر او، زمان را از سه بعد مي به. پرداخته است
ها در متن و  آنبه بررسي روابط بين ترتيب وقايع در داستان و ترتيب ارائة خطي» ترتيب«

-اين نابهنگامي عبارت است از پس. شودها كه نابهنگامي ناميده شده، پرداخته ميهاي بين آن تفاوت

نگاه يا افشاي وقايع و حقايق آينده قبل از شد و پيشاي كه پيشتر از آن بايد ياد مينگاه يا بيان واقعه
ني كه وقايع داستان در آن رخ داده است و به گسترة زما» ديرش«. ها فرابرسداينكه زمان وقوع آن

اي بودن وقايع از اصلي بودن يا حاشيه. شودشده به ارائة آن پرداخته مي ميزان متن اختصاص داده
» بسامد«در . يافته به يك واقعه است اي در ميزان متن اختصاصكنندهساز عنصر كنترلديدگاه كانون

اقعه در داستان و تعداد دفعات بازنمايي آن در متن پرداخته به رابطة بين دفعات اتفاق افتادن يك و
ها و كند كه آن را بارها با بيانساز را را به خود مشغول مياي چنان ذهن كانونگاهي واقعه. شود مي

ها مسير خطي داستان يا رمان را ساز با استفاده از اين انگارهكانون. كندهاي مختلف بازگو ميديدگاه
 ).جا ك همان.ر(بخشد ها را از نو سامان ميزند و با توجه به نظر خود آنهم مي به

28. naming 
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